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 ؟لوك ب 1 ارم كر لد قاعي كك رك

 داك قرف ير كن وتتنج
 لرف لغ زئا زل سئد رواايثد

 لشرب ب سنع تس بسابسا ل“ 1” نو
 7 تقلا

 رطب ساق مالك

 بدلع ' ىو عيل ل

 رظنم لانلومباكق كلام
 امر ىلع سم يف
 بسام دري رول اسكت ؛لىنانا

 ناش نال ترث اروا لص كراربا لاينر

 شرك لشكر ا سينتت كنج

 هس تدلتو حرمك ان زنا زومتا زوقك اي نب آرق
 هس اتسع تسداداكس لاو رادا كن اانا

 تبع انمح منوم كن لارا سوم اف

 هشقلل الوم اكتم يق

 قنان كيرب لح تاي ارم
 هم نويك اناا حس ىاورايودرجب قلع انك كن نا ز بج ركرم

1-0 
> 

 بدا م ايتو
 < ئكرورل شوو كك تعاذغ
 < بلطم اياك سوم بي راد تما

 قربا كشلا

 < ددرايلرث أل لوس تسعي

 لاش علو كيا نيتك بغار ماا
 ل

 دايتجاوو

 مالك اقتتك

 دكا اوت

 جلت ا اج عومي ن [ر قر خب

 ليف اتت رككى كوه منوف نر
 مالكذ رظتايب داكن[ رق

 هك ررظر تقيقتةيس ا ناارنا دور

 ىو امنا
 ب لسن نارك وكر اك مك كس شلازجرم

2 2 
 تضشدوو تبث ل تم ارق

 9 9 اكلوتص ع نوق زور

 معدرإب

 الايلوب لكان احب تنام ليث سس داب كس تم يق

 0 1 اسر تلفيق بتب تمم اي

 اكول

 ناوكسو تك” كن عز

 كح لب اوم كد كيا ليي تزخ ةمط :ةيش رواد
 تاك كي ح وست للي ترث رواه وس ل ايد

 تلى ومش تار لد لب تن

 ىلا تلق م نأ
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5 
 قلل انوع توك زق كر

 ملص رع سود اشتم ايف

 انه لل ويك وك وو رز

 نلاتساد ردو كو كى اليا
2-0 
 كى نلوم 0 ثم ان

527 17 0000 

 ا 1

 جاتك اجابكتيكم اذك اكن اطيخ وك ؟
 5 قروش لاما

 راكشاك عرفو وُث نايا

 ات د اهاناج فيج كح كس فلا ساكن الا

 < قدوم راكي د كدت كراس كن اما

 ب اتب ده اسس وتشرف ل اماكن اما
 متن نادرا كن ارواعنج

 نجاه ىلوم تيما رول قزفارب لع نرتر نبل

 ؟ لابكروا تاك نت

 ا رم

 :تال بردا نايك نم 9 يطع

0 

 02200 1مل

 اك اجومب ناريمراومت ني زةركادو

 < انتب راكي اجراوفس تبق اع قر اه ل تمن اسلا
3 2.0 6 

 مايا فلكس لودي روا لاول

 تاناوكو نءاضم دس ف

 اضاتن كي داهس نا

 يلام اتا حلب
5 

 ناي ذاسمشركى لان غروارابب
 دلكلااك قلو تدك

 < كسى ايماكل ص

 لام اكناو زود

 لامك وتس

 للاي ةاسم ر "قت ادت

 تس ام ركراظتا كريشان لم نحرك ع

 لالرشساح جراح ذوب عئ اول تم يق

 ؟ كل ناومرارواداع

 مع ايحشا اك لو ولم

 ٠ دقن ذب حس بس يع تبكى لا

 لكرتذ قربيكد كن انا
 لومي ىدب لكن انا
 لايج ملوض كن امنا
 ناهي رار
 ماهل ااك امج لام

 ماك ان ناوأر واس باايماكن وك

 تاكد كارد اح 1

 مرات
 هز اير

 اهني حياج نم
 يلطم اسوم ناس 1 ثعار



 تالا اضم ل م“ رغج خش ل 00
 اونو نا اضم سس مأ وك م دل, نيل اج يشن شوج .ةندلل

 ل ناد تمايق لن ذج بسسروا ف انس ا نك

 لد

 ل[ رش 0 * نزور تمإق
0 

 ماحن ارو نكتب
 و ع

 كتب ايم ل م باو وام

 ك

 راسم ىكر زج ويل تالاح
 ١ ها 75 1 0

 راب ىلا تاما اية روح
 : را وكرم 22

 - ا 2 000

ضل اء بج لاك تقي يتب نانا
 2 اا نا

 لامابزو

0 
 م نم بع داي

 انقرعب كس ىرادا

 تاكا وسي

 نجس ياتو شكى فب اوجاكلاوم
 ىرازتي 539 7

 - اين بلع كر دم حر

 رقم ايلا كى دانا رج وإ
+ 1 || 

 ناوسررت ؤرواا ريو ردا

 ماين احايهو رك

 تاجر لت ري نب احس لالد ناسا

 لوب بس 8 ل

 تايكدامز

 نتاع كلر

 را ا ور
 ام د جب اكان رسال هذ

 كاص لامعا

 ىات كس نانا لضرب

 فتم بكن ءاروا تم رايت عر

 7 0 00 24 اى ذورو تع تللورب كرمك ح

 انا كى سي الغ ا

 3 تح ايمايكرم دوك د نجود ليس وطب 0000 4

 رابدداكز امغ لول زا هت هي داك ب رود اين

 ١ قروصتي_ زا

 حشا حر رطانيا كراك د

0 0 
 كك

 اوم نأ نا لم تان دو يس

 باق كا كاروأب و

 0 لكاروا تسرب ت

 م م



 لعب مق ل نشل لج ريل رد ا ملى

 دكىكب م

 0 جويخم سسوس هلا
 0 22 ا تغلب جر 0 01

 سو دك دإي اني دارع اع تسي

 دابر وا كيلاك ني قمالم ا
 يبلطم ل رثرافغ ساس روش

 دالو ارواج ماكل امن تدع سب

 راورل ا هولا: ل

 كس انجاكلو زج نلا وأو داب لاثحسو هد كدت اح لس مارت

 كتسالاو

 تيم رعاوروا كرما لدتا

 د لطاإ ل رن

 رهف باج لص
 تراروضل مي رق ل سدا كس ادم

 تاناوتكو نءاضم حسربف

 تكا م الايك ث الباج اعتاد

 له رت لاعفارش م انته هنا
 هي لاف الظ توب 2 اكو داج رب لقب روضت

 تارا قو لب يس تمس هداج

0-007 

 هدزر كوك تفي روض اه

 تلوم قار 55 لو

 تيدعخم ضر وا جرف و داج لنا
 تر زامعا تسر ارب يدمي ذارج

 لك كي رو لقا

 كبس انه لع نين ز وعمر وار اذ ٌمروس

 قرف تلالطو تيياوغ
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 م ل ل اجرك نيرو الل

 دري هيلاورإب

 تم ايق لو وت اسكس د وم ديح ول لسد ىلاذ مك رتلا
> 
 هس دودج حبو لتكن امل

 ىرفروف نانا
 نين افاتم لوك اعوروا نما

 ىو لوم فلذكت ايفل كن لم رف انرواادرهتام رف
 باوجولاكشا كليا

 ترم لوا 7م نوتشر
 < مئاقم اع ماظن حس تلكرب ىكرافختتسا

 ب زاغ ا ةطقناكن م ذل

 رانا
 ش < ماهثاا ذب حس بس اكرتلا بس نو نإ ذ

 | رو تلة وشم لئايد
 تلقيت ناي بس لأ ايندروا مم رع ل زم ميغ

 فاضناو لدع نايم كمللا

 لين كس وكس ررطوو لو شروا فو

 لات | لاك مومو مرت تان ايما وزب لورصو م

 خي اهان ذاب حس ملكوت كس ركاناجلاكت نبا رثو تين اسما
 بس نامياد جو تبيمب لا تب

 تاناوتخو ني اضع حس ريف

 بي ركب تل رم! بسن لم ايد

 تاياورو لو: ناش

 327 كن اتسع وأور تررييصمو عررإل

 باو كى ارواب شروا كليا

 -3 ترددت لش جرم اكتادابجيام ام

 ضاق ف الغا

 رورع ل ىروشع

 دورع للذي

 ورع ل ٌلاعم

 < لأي داونمس_ان امج ماك كر

 بادج اكل اكرم قرح ميكو لوا

 لتر وص نمت لك سوم م لكم سقلا

 ناروا ليا قدري ره شرف
 نوم الكم وتشرف اكء يلوا

 لزانم ىلا اح لب دعإ لس ققوروا لحب ح و

 تايصوصخر وا لايجار كن 7

 بوش كد قلو

 اسك رودع لع ناش كهذا
 < لووك الرو روز دم ثمر الا حس راين (ئرم

 تروكش لم ءرمد تل رف

 د درت يلو لكبر
 4 ثمار ا 017 َّك

 ؟جس يكل لاي تس ناس اوم ديل ىلا
 كاود الت وداع نإ 1



 مارا كريشان

 لا
 باو اكتب

 لرع تق ىلع فلا قئاركو ثي ارب

 سلي كنور

 يلو لكم ادب تن اعجب

 < لان كت مدت كاش لابي كى تسرح

 نيس قنا قع رمح

 7 لان رق السا كودي نس كتر

 نيتك ا دب راع ل وت اسي
 هريقع اكر لوا كتر ثبا
 ل تءءارب بش اياوج ل نان لسد دبش ن آف

 بازعالدق

 #هدئافي يون عقو لازم

 تاناوكو ناشم مسرب

 قلواثأ 1 ةرهناكى ومتسا رمح

 نور اكن لابح 1و نع

 ؟ت نولي
 ىلإ  ىلخ وجاك تم يق

0 
 لوزن ناش

 ب ىللت ابكي هدين كك م

 تناوفاسزت عنان لاقيت نق

 < حاج لكنا س كرادر ذات

 مايجتا اك اعرب روا لاهم كي

 قم ا ًاوايند كرفاكو نوم

 يس لت ملاك كليك اوم ٌشاعم لثخ

 روج وللب لل سد ف تسرخ اراك
 باد7 كاكا



 ورسم

 ,/رورل 7

 ْنٍِت ارم اري ىِفَو ترَمل نم جٌرحْحتاَمَو ريع ةملغنال كوت ىنت ةعاَسلا ْمَلِع ُدَرْيِهْبْلا

 مَ ةمْلِبأْلا عض الو ىثنأ ْنِم ُلِمْحَتاَمَو يلعب فاك تك اك ع ايتو اًهماَمْكَأ

 نا ىومم ناو ©

 كل ّنآِب دِهاش أ موِديهَش ْنِماِماَم نالا َكاَْمَلَعَ ىا َكلْنَذا اولاَق ى ٍءاَك رش َنْيآ ْمِهيِداَنُي

 رقم رم 2 تاو مضي ورق د دع

 اًونقيا اونظو ماَنْصلا ّنِم اًيْنُدلا ىِف لبق ْنِم َْوُديعي َنْوُعُدَي اًوناكاّم ْمُهِنَع َباَغ ّلَضَو اًكيِرش

 يشنلا هلم َلْيِقَو ِلَمَعْلا ِنَع ْقَلعُم ٍنْيَعْضْوَمْلا ىف يّمنلاَو ِباَذَعْلا َنِم ٍبْرْهَم 6) صيحم ْنَم م ْمُهْلاَم
 ةكفلا و :لاملا هر لامي لادتال يأ ِرْمَحْا ٍءاَعُد ْنِم ٌناَسْنإلا ْمَمسَيال / نيَوُعُمَمْلا ٌّدَسَم ُتَّدَس

 نق دقي اعد دحر هللا ةنتخ ةع (هو طوق يوتف :دكلاو ثمل رشلا ةسكن إو اقف
 ا َءآَّرِض ِدْعَب ِْم ان هحِصَو ع ةَمْحَو انا هلق د مس مال نو َنِيرِفاكْلا

 نعى نإ َْبَر ىلإ ُتْعِجُر مسن مال نيل ةَمئَق ةَعاَسلا نط آَمَو ُىِلَمَعب ىأ ّىِل اًذه ّنَآْوَقَي

 دييح يؤطللف باذغ نم "رم مم ُمُهَنَقْيِذنلَو اوُلِمَع اَمِب اًوُرَهَك َنْيَِّلا َنئبَتْنْلَف ُهََجَلا ىأ أ ىْسْحْلَ

 ىت هبناَجب نورك نع ضر سنجل ٍناَسناا ىلع انْ 1إو يسن مال نأ ىف ماللاَو

 مير لق ريثك (م)ٍضْيِرَع ٍءاَعذ وذ رْشلا ُهّسَم ُهّسَم اَذإَو َرْمَها ميقا ىِفَو روم ٍهِفَظِع

 ٌدحا ال ىأ ْنَم هب ُمَترَمك م مْلَسَو هْيََع هلا ىَّلَص يتلا ٌلاَقاَمُك مللا دنع ْنِم ُناَرقْلا ىأ ناك نإ

 مهرس مهلا نايك عقم اذه عقوق أ نَع «م:ؤييعُب فالح ' ٍقاَقِش ف َوُه ُنَمِم لص

 ٍنِيِ م مه فَ راحو تاب ٍتاَرَيلا َنِم ٍضْمْاَو ٍت'نَسلا اطقأ قافألا ىف انجليا

 ِباَسِحْلاَو ِثَعَبْلاب هللا 0 ”قَحْلا نارا يآ ُهَنأ مَ َنيَبعَي ىتح ٍةَمكِحْل عيَِبَو ِةَْنّصلا

 مرق رك لعالا تكور رمت لن زي قكو رأ هب ىئاَجْلاِبَو هب ُمِهِرْفك ىَلَع َنْوبقاَعُيَف ٍباَقِعْلاَو
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 ىان حم سك ا "ذب تساصل جروس, "شطر عبو رأي اهو ١ مش رلجا ناللاطج ريختر ري رم
٠ 

 يع

 ير ف مها الأ امي هلع بيا ب نأ كِقْدِص ف مهفكُي ْمْلْوَأ ىأهنِم ٌلدب «م-ٌةيهش ل
 مهي راسب هَردقُر الع هم طيجُم ٍءْيَش لككب ى لات هنا الأ تبا مج راكنإل ْمُهَبَرٍءاَقَل ْنِم ٍكَش 5

 روا(؟ لكك [بكت مايقال انناج سلوكا وسلس لا ) اج ايو فرط تادخ دلاوتاكم كح تما 00000 م
 ىارشلا- نب قم سئ كفاك ريس مك د عامك الكرم اب تس لوف ةييسا( تا رمت لبي تأ لي ايار لوك

 وعلا كد لش وا عس انج حس ارالطا كسلا بسوي دل «هتناث درر ترا لد 0-00 ف

 لوتس لت من ( سرا زل مارا ءا) سة لغو 2 هو: ني لامك ير سس ريش كس داي

 تأوي وأن لن ننس نير (كفالز اتا سدت فس نق ملا عا مها نش )هس ليتنا ديوك قت

 ىف اجم لوك ل لح نال( كس لإ 00101 ايدو( تمب لكل ثم تس د لع ايد ) ذكي - كح ةس كاجول
 كلذ ا ل اج قرر نوظفل نك رو مهلامروا انماسم اهراس هس سا لقت 0-0 ني زوم

 وعم“ تلووو لاب تس دللا_شيمب قل ) حل شم اوه ىف قرت اعاتكا 0 اننا( يس ٍماقم مئاق كس نولوخم لوو للم 7

 تاش#ر قانا ) ت احا وم ناسارج روا ريبعا ان نس نيد( ضرك 2 فيك لوك 3 رلاروا( عاتي داى انتا ريو قردت

 لاير بم ىقيا هرزم ( يدرك تيانع ) ب داعي م ( تس .يمقمال) ركاروا ( لو للخت 70 را نع ىرعإ ل ارواب « للأب

 تم) 2ك رم آيل انك - توم عقاورب صاوج دعب ل ( تروا تبييعم ) فيلل” اح( قتردئتروا ىلاشخن)
 اي كح بد يس لم( جس يمتد ال) كادوا اجرك يكل ايخاالاو ل وكت مم يق لن رواادق غب اح تان( تس جو كل وس انراك
 وك لاروا لح لإ دالج رو رض عسر بس كس نلاوأ و رلتم نا موسم( تنجب ) رتب قب ناو حر ون ايلى ماي

 ايل زومر دم وف ل سرك طع تنثن ( وجد 7ك أك )وكن لاسنا مك بسحب دول( عس يسقمما) لب ولف وود ) كج بساع تنك

 روا( جس كي ورا لك ءاست لي تنأ ثلا - تال اولبي سوم 2121) تاني لس ثددكر وا( سة الاي )

 0 م تتكفل اهر( ترث ) قذج لبوة قف يكل بج

 1 رج لبيب ىلا وكدا زن فير اوتو رك ك ما متري( ع لوتداك تحرض آس ايبج )و ارا تاع

 0 مكنمة اهنا وه نمم دياب نأ ) كراردرودوما دب ل( ف التخا) تفلاد7
 لاصكء داس« نر روسا دن اج : سبب ءىك حراوفو درك نان زدوا لوفاح 1) كرمت لابجج كس لب النو لايناشن ىقي ا وكن لا بيرق
 نثن) وول اكة اج ومر جاظ ب ناك تل ابيب ( تسكو ريعروا ترعنص نير قل ) قي لبي تاذ ىكن لادوهروا ( تمخرد سلي

 راك الح لاو فس دك يوكن ارواح لاقناب نلاا ذبلت ابال نايباكب ا طء باح, تمم ايق يس فرط ىكدنلا )بس قت( نآرق

 لمت ي)ج دبا كج ر جهدك( س6 كبر لع ذاك فكي )+ ل اكتب باكر اكدددب كس ب ايل( كوم اززساكت ا
 لاب ان قكزج لو برك ب اك تك نات يك. نس ايناس ب ؟ايك تن هس لدباك كبر
 وحر داب( سجد كف س كر اث اكتم ايت ) حس اج هرب هر كسداكددو ب يس ليث سس سذب ل بشوك تال ولة رد اي( حس

 -( 6 :نيقنا زم ككاو لاا ذبلءكس تددقو ملكان لب ) ء# وم كل لش طاعاوكر جرب( لات لا )ووك ا
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 داعب تامل نوح صقر رداع نبا كان ألا حاره كدا قة را رقللا ا ةرمخ نع: تم

 نسا لير شك كس بل متلو ولعت اب بك ولد دامو 1ك ؟انذا ركذاىاىدانيموي

 دبي ةشلا كاتب ليل اكغا يب بادعب كس مجول اايالتن نكي آف مك يوك كاي درك تدب فرط قي اوك اج لاح اك ولد تيس
 5 ارمرابخا هس دارمءاشنا لهم هراششا فرط لا حس ديق لكن آلا دواس لاب هس ملاع ماطعا ان التتوكن اري لن تن اج تحس
 يت اشنا انعمرواجس رب اظتفلد ب بايك

 تك كس قدي لد #7 ران كف سوبا سا مال 1 ديهش نم

 كس نورفاكنا تكس ل ورث وتم ابل اقم ارشد لا فس ضوه لاشك نامت كل ل كك وم بت لك
 _ خلع د سكت داب كذا قسم

 لانو لوعششورب ىرعتم ا ونظروا انذآ لل ونوويي رواسي نادل ل وفود صييحم نم مهلامروا ديهش نم انمام

 -<- قللت ماقم ماكس ثلاغروا ىف اغلوعششلس ساروا لد لوعفم دب ىرعتم اذذآ روا لوعفم ل وفود كس
 طنا ارح ل عمر لإ ارم رافكل ب تيرثكا نسج لطي رك, نانا ناسنالا مأسيإال

 -<- اناجابكت يطوق ى رب اظراغ [كس لاري رينو هرج دوا ترفص كب اقري ريما ان تكونا, طوق س ويف
 ١ - جس ماقن مق فوز رش بار واتس مب اختي نلوقبل
 هب ايلرباطح ىملعب ل ٌرشؤلل سجس قاتلا مال ىلاذه

 5 ام لوجو تن قس تقنين قاتل رسدو نانا خلا انمعتا اذاو

 يدخلوا فرز فار كب كمان لارا قاد - رق لص اع نبا نكي < لاقنزوريءان_ هبناجب انو

 - خل وم قت هبناج ا

 يلي راهتسا لب .ءاعدلا ىف ضرعاو نالف لاطا_ ني تبل قل رك كل وب ضير عو ل وطب رعى اد ضيرع
 تعفو هدايز زج قلق لا حركاوج وداي زك ضرع عسسنب لوط_لكوج وا قلى دربنا زج كدا قتمال اعدل ايكوم

 - مد ادق ل لوط .انلسوم زادت
 < اباد حاال نرش ساس قراكن ماهفتنا .متيأرا

 : سوم هدايز ارك دصوكل وصوم نإ * تس رفئواضب يانج مكنم ابك ترابعي_قاقش ىف ريشه نمم 0

 دهلايا 2
 قاف [تإي 1لابي مالعا ملع: بع قافآ قفا_< قانعاىك قدع:جت_< قافآىك قفا.قافألا ىف

 ئرالطاميلابقنتسا نك لدم هيرب سروال قرعنإ لوب طخاح تي [ئاووداو يم الس تباعا تالا تاعقاو ىدارمعس

 هس ركذاكى أ تاب تب فسم ءدعب كس تاي 1كم عدوا رو غال كنج تنين نعيد
 خلا فكي ملو كل مهتضراعمو مهراكنا ىلع نزحت ىا < ظطاع اوه فد ذل وتد اك هزمت فكي ملوا

 < اوم دما زري لوعشمو لاف ابروا < ىراك ا ماههفنتسا ل للا
 كبر ةداهش كفكي ملو مهرفك ىلع نزحتا - كوم رط لا تراعي تنس للا لديري- لك لك ىلع هنا



 نم ”عرفتمآ 46١ تلسف روس هرسموراإ #0 مشل نمل اجر يسن حررشو صج رن ناد

 قدصلاب كل كبر ةداهش مهفكي ملوا اوربتعي ملا - و: رطل ا ترابية ظن اد قرض مهيلدعو كل
 تروص رس ر رو س ىراوزاماريقنتسا لم ترروص ياش انصر رفح كنا ماكل وأو ني ظ بيذكتلاب مهيلعو

 < للاممتشالا لوب ل ترروص "رورو لل أدي نش جررومصإ رواج ىريكا ل

 بل ساس فالغس لمدوج حس للي ناك نا ضاري لكي رواه لاب: تمايقر اكل اش مهبرءاقل نم

 تاكا ابوك ىلا بكرجب ع ركب رج لس تم قس لوو وك ابيك نبش

 بل ا نا[ نايفأألا

 تؤول يعل روك فاق نووي ةرغ إل حس تارا
 ادم -كتابدؤلا الكروا باطخ الج الحس نإ رميلس نر قروا تلاسر وريح لس :لا دري هيلا ل1

 50000 0 58 :4«ئرتت)
 0 جس مولخمكوفلا فرص ل يانج اكل ا انكسر رمت فكم رف ربت اب

 كك كةييسادو# لوك جية لاعاكم لع تسعسو كدا لس تساق كيا سائد و مزج دكان[ كمن ا

 روثاجروا تروج وج حررط ىلا ومب توكادخرمت كل مث ان [ل كرمي حس ف الغ تيس لحي يهدي ىلوكروا تس شرخ نيس ادئاد لوك وا حس
 < يح )ليلو لارج سهو كف دم لاك تضم يلا مدا بوكل ب لام مكس شاوي بس اناجانج اب جس تنبت ديب كل
 ثلا ىتتتقواكل اس الاو فو“ عروقواكتسم اير وار وهل خاكتسرخ اج رم روليكس ا ََ ب مولعم وكر حس للا ليد
 - لوم قتل يمد كتم ايق ملكي سسجو كف د: قواسمدضت سس تاقلعتنم انت تسدسل كيا ذ تسفص كم يوك جس مولع

 ابا رفلس راهي تدافك جاب دوم ىكلاطبا طك شروا تاب اكديح لس لو رك اكدقاو ليال تمايق هس ا انج

 مرج لاق ارك س لكى ماكل ا قلك لوك ل مت كح نيك شرع د و؟ لال لاب: الب بس كير شرم لت لابد كا!
 -ك لس ركر اك اكقاورل ل وإ ثوم نس قرب د هدي د تيياهن ايدك وم رايت كل كس فس ركففارتخ ا مرج لا حس تييثيح لك فسم

 حس حررط كيارارقا يراك تل وا كيس اجوبب فكم طلو كيس ريق عسا يأ كوم ننتقل اعد سلكدج لكس جابك
 لن شمل دباشوأر يش لضتبروا لات الرس ل رك خف وحب كت اجنسس لل اب اكومب لتودم اف لوك اكل سم ايكو مزرارقا ىراررطتا

 كح ادخل ايند سمنت لب ام هجروا عكس وم بح اذ لابأس ا دود ستاك ءاكرشتنلا تفو لا لوكس مك اي ب طم رك

 لتكن تاز كادغ با قب لس لرد كل وراس طيس هد- شب لت« نان كل 2 اي تاتيثح كيش

 فالغ مك ءاكر شاوعدا ليقوتي آهرباظب راك اكف ورضاك ءاكرثل ع ديهش نهاد امو لابي للملا
 دعإ ل اجو ياو ترام يروا كوم لتس دافعا ءاكدج حس اكتاوتب دوا تدرج طر انراكي ه ورك هس اج اهكككد يس اتوب مولخم
 4 لووروجرارقا سا كح سا لك يفرق ريكو جايك ايو كازو ادد با 7

 لابن تروط تتناك رتل ناسا سيال كي 1: ..: بسرعات صرت كن انا
 ارواج اناجومب لانايتساكبس لامعا« لق الخادم اقع كس لسا« انهو 0 ل رف لايم

 ظ ندب هنوع ل هاو و لثكار ؤوكيروا بس ب العب ىارذ ىكايند < ىلاجوم تيفيكب بج



 هانا هر تيآ # "10ج صلصت روس ؟هرسبأو داي يعل مشلح نيل اجر يحررون نياك

 لابتي نيم 121011111 دىراس وت لع_ سرلا اجرب لثبوت يبي اك عما سا لولو زمن لك اينو
 ثلا كب ابسا نم رواس.جاج ارم تس رجب واد نحاسب هثلادا قل مد لتس دم ديس انوا لارج قد قيقا لوكا ذ

 - < مولي اك راوكانتنق حس ىلا تدير و ىلاهكبب كرفلاروا رشات لانا كادي احاجوتكل ش ثم
 521 اجار ةاج اهيدركر ان د مارا: لتكرير تيس كلاعسالا ريشا لي نا رفل يرمي

 سد لوب نال نا < ىدوكرركث م ياكل دوم شرك ري قريد كات هكر واهس لج لكبر ظني تييباقد تقيل ب

 روا لكى راطرب لا دي مدني قاوج + قار تيفي ه و ىكق الاء تروا ىف داي برهم لكادضدن باس نرد كرش كس ري

 لاير طخ اك ريصم ىكو كور ” ملح احاجومروانا لشن اكس تمرس فردا انلوكر وا تلو كيت لاهي لب لو زان ا
 تايبجاو بسب ل<- زبك قبة نيل نا نايتس ات لل ارد يسد تلاع شيما قاب اك انش يروا انج د

 يق ل لو لح ولع

 ركأ لديه هس كيوم لابي «ك لب الا زنع كيل ارو فولد وف قاوم يبارك فلاب دوا... : :قيرفووخ ناسا

 تمم اي خر رماد لاب ارم قت ازمة رم عل لما« قل لثمتو مار[ ويك يم نوم للا لان لبي كيد زكا
 - لوب قرفووخ جيد لس ءريما كارت كل ةعيسا ككل وفرز قف روار فكم اتعاراكذااك

 رك لابو رك ليوم لوف لين اجانب لابي فولي روس بس ثوم ير باقر وأ لإ ت ارش نرد لركن
 1 ليتم هروا لك ان اسس نرد رجع ررط لسد اج كأن

 لي تس ا« رفواشر اتت اكر اف 1ك كشورفك سا خلا انمعنا اذا وتب[ ٠ : لات اق انم لول م اعوروا لا

 رلوج شو دانك سس ىرا زكر كشك قش نسون تفو سوم زودنا تذل هس وت كدلك قار تيفي كد 1 قالا: ياك

 كس 12 لاروا هادم رب تل كارغ ساس قرش رجب قا قكذ_ ؟تن 1 لوك مجبر جير وا اج اجوحكل مب تضر وف
 سس باسمك يم فرظروا لوداكي دك ب باس ادم كو نرش زر وا حاب كلت اء ل اعد كج ىلركاليج ليج هت

 ل ا الا و ا را
 باتوا

 56 قوم لي رولكس ثلا ىلا اهل اعديرلكديك_.يكرم ف اص يرق اود جس انج ضرار اب دج ل اعد و ساي
 !رللا ساب لو تس. اج تيك وا لت ةساي الب ساب ب فس [ل يشك لاق ار راوك نال اصلي دوك اين د يفاع تكا: بج ىلوم أ رارطفا
 لك خاميس ب لوعتومي اس اوم امه دج رب نلاب ذم اناكدقلارلك سات مالك كليا ياي دك اك يكب ا! دقلا ساب - لوركا يكس سا

 ارارطشلا هد« ليث تس اج 1مان كس لاماابا تذو كس تن 1 قكاى سب ناب كيب يت ا اندم ليت ظوكرايتفا مب لا اجى
 مكر ولبه لا رطب لك وسما ركءجس تييشامنلا تيرطف اركي دوا نراك وكدثلاكاوج مولحم يكب سلما متت ليز اج
 - تسد لن ايصد

 لكلب سراج آل كرشور فكر اف آل نامي تبا ......:....: لن ىلوم فل تايفيكىكن امر فان روارادرب لامر
 تنالاحكس شتو نكن زي كب نوهت عرزف عر زجر وا كلاب لب توصى لاصقفنو ررض رط ىاءانوم داك حروا صرح: لشم_ لب فلك



 ه0 فتي 1 ب "اذه تلصنأ روس طهر راي 2 مشط ندب ايست اج رت ندمان

 انوش نارفلو رغك ل ع
 لقت ار الدجل لي زادت و *تجامث ملول رامي روا لول دوز لك مرا تت عقب رغب بيب اسمع نانا يضل

 (مايشاروا ىلاو سلو احس لور وك راهقزج بانك يدك تدزيم [فعطلتافرط كن آر وا ن آر قل خلا معيأرا

 ناب اسكن ات كوي دقوا شوك ا منس عس فرط ارخركو نام ك- كح رد "جلاد ةسالد مفرط

 10 ايم ىل كراكو م اهنا نييك .كروفىيولبي ىلاكما ىلا لمن ا م ؟نيااراهبتاكب انكي ربل وتتروا نات
 ل قت قمرواجس اعيد واهراسخروا ناس لذ سلا يد ليد س.ايج كس وم رود مد كيا 0

 -ع بجاوي مدقمبت 26 اترك قوت للان لال تمص كس«

 - عرب لس ن رقع فلوو ورواه بجاد كك انكي تس ل تا لالطا ارقتع لبي ........--.-1 ب اوج ايلات نت لا

 ص مّ ولم اكس ” جير وسرللب ولا رك دس قرط راو! اكن رم ىلا اوم بسجاو قرب لتس ب و | لل وعام دع اكب جاو لب

 2س كازو لف لاو لكن لادوخول ورك نا قمت لإ ل

 92 ور زور تّقارصو تيرث 06 1رقرفروا لآ ارثح نأ *« لو كس العكو لس وضوو كس تدق يا لب ملا داس لوول

 تقر ناي قل امال تاو سيرك ىف 3ك اضرب لكلا يكح رج اخن بنهم ودك دس رق نون 1 حر
 كح ولام مالك كن اد بيغشلاون آ 7

 نش نلا ووك دب - لان ١ 4 لوب أ هو هادف لوم لايناشت اع لكسر رثدارم هس تي تت ناتو رط

 نوم يكسر ل اوف او لب ءانوم لب نفد فاشمكا اكن لا لتوج روا ليا رففاكل ب ني لكم اع ساوج نوم قفا وعكس يرطف نر اوقروا بلا
 روروا حس هاوكرب زج ربدج جس م ايكى اوك ارض هيك وذ. د وكت فادص كن آر ةركارواايداررف مهي رص كك لا جس

 تامز دس يح ل ىلا رواطلاغم ىلا كت قا ملك وسفر كك جس انلع توب اك اوك لك ا لي ا
 نان تاما نام تاما ع رم لوك تن ومس ريك زج رج« تقر هللا لكلا ع سس نوم ل رض اح لأ للاي
 تس دودنذ رطل مروا دهس لاكمال زج لوكس طاحا كسدقلا لف -جسدقلا | قو رول لن فار كوت يم دوجو طاح أ بس

 وتل تاعقمر وا تالا لت لطم اب حس تد ف ”طاحا كس لسا تنل دعب لس ذ_ وم اذف حررط ىكا لن لس اب سس +

 - الورم اب تحد مادو مل



 : 7 ,نل الريس و رم نيل 3

 هيا نوشمَحَو كلل يزال ثايالا لتنال لكل هيك قتزؤشلا روع

 ميِجرلا ٍن ٍنْمْحّرلا هللا مْسِب

 ىَلِإ ىحْوَأ و َكلْيَلإ ْيِجْوُي ٍءاَحيإلا َكِلذ َنْدِم ئأ ٌكِلاذك هب ِهِداَرْمِب لع هلا «ووستوو ح
 ِتاوُمَملا ىف ام هَل أ ِهِعْنُص ِْن (-وُهيكَحْلا كَلُم ِْف ُرْيِزَعْلا احلا ُلِعاَف هللا َكاِلْبَق ْنِم َنْيذّلا

 ِءاَيِلاَو ءاتلاِب ُداكَت ُريبكلا («ُهْيِظَعْلا هِقْلَح ىلَع ُىِلَعْلا وقر الي زانلخ زاخو 0

 نا نت دعو لع نت ىأ ٌنِهِقَوف ْنِم ٍديِدَمَتلاَو لاب ارق ُىِبَو دولاب َنْرَطَفَتَي ُتاومَس

 مل َووِفغَتْسَيَو دم نيب الُم ىأ مهر ِدمَحب َنْوُحَبسيةكتلمْلاَ ىَلاَعت ِِتْمظَع ُنِم اهيل
 نم اًوُذَحَنا َنْيِذْلاَو مهب (موهْيجّرلا هئاَيِلوأْا ُرْوفَعْلا َوُهَدَلِإ نإ الأ َنْيِبْؤُمل نِم ْضْرآْلا ىف
 ُلِصَحُت ()لْيكَوب ُمِهْيَلَع تن آَمَو ْمهبِاَحْل هيل صخُت َظْيِقَحلا كيلو ماَنصآْلا أ ِةنوُد

 ريعان فلا اني حالا كي لئب تللذكو ا الإ كلغ مهني توم

 ٍةمَيقْلا ٌمْوَي أ عُمجْلا موي سال َرِذََتَو سإنلا ٍرِئاَسَو َةَم َلْهَأ أ اَهَلّوَح ْنَمَو ىرُقْلا م فّوَحُ

 هللا 21َولَو را (م)ٍريهّسلا ىف َقْيَِهَوةمَجْلا ىف مهب قي هيف كس َبْيَراَل لحل هب مخ
 هَمْحَر ف ُاَشْي ْنَم لحي ْنِكَلو السا َوهَو د اَوِنْيَد ىلع ىأ ٌةَدِجاَو ةَمأ ْمُهَلَعَجَل

 ىأ ةنْوُد ْنِم اًوُدحنا مآ َباَذعل ْمُهّنع عقدي 0 ٍرْيِصن الو يلو نم ْمُهَلاَم كُْرِواكْلا َنَوُمِلَظلاَو

 َوُه'هللاف َءاَيِلْوَأ َنْوُدِحَتُمْلا َسْيَل ىأ راكنإلا ُةَرْمَهَو لانا ِْلاَلَب ىنغعمب ٌةَعِطَفْنُم مأ ءاَيِلْو ماضل
 ٍءىَش لك ىلع َوْهَو ىتْوَمْلا يحْيَّوُهَو طع ِدْوَحُمل هَْلَو َنِمْؤُمْلِل ْرِصاَتلا ي ُىلَوْلا

 ترو



 لج نال الجر يبق عررشو دمج رت ناله

 ةديقلا مويا ىلإ ذوكرم ةمككف ِهرْيَو نيآتلا نم ءْيَش ْنِم هّْيِف اًفكلا م م مما اهو بريف د

 ِتوُمَّسلا وطاف ٌمِجْر أ هرمز بين ُهْيَلإَو ثلُكَوَن هيلع ّيَبَردللا ُمُكِلذ يأ لق كنب لصف

 ماَعنألا َنِمَّو مدا عْلِص نم َءاَرَح َقَلَح ُتِيَخ كارا مكسفنأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج اَمُهُعِدْبم ٍضْرَلاَ
 ديس مك ردك ىأ روك ذملا لفحتلا ىف هيف هيف مكَفَلحَي ِةَمجْعْمْلاِب مك وردي نا قرر جاور

 هل َلئماَل ىلاغت ُهَناِ ٌةَدِئاَر فاكلا ٌءَّيَش هلغمك َسِيَل بُيلغتلاب ماَعُنآْلاَو َيِساَنإلِل رّيِمَّضلاَو ِدْئاَوَتلاِب

 امهِئاَرَح ُحيئاَفَم ىأ 'ضْرآْلاَو تاوُمّسلا ُكْيِلاَقَم هَل ُلَعْمْئاَمِب وَرْيِصَبْلا ُلاَقياَمِل عّيِمّسلا َوْهّو

 :اليإءاَشي نم هيض فَي انام آي نمل ةغس دب ري َقْزَرْلا طي اَمِهرْبَغَو ِتاَبَلاَو ِرطَمْلا َنِم

 ُىِذْلاَو ٍةَعيِرَشل | ٍءاَيبنأ ل ٌواَوه جول هيض راق ودل نق كل قفا قر ء ٍءْىَش لكب ُهْنِإ

 اذه هيف وكرت الو نيل اوُمِِق نأ ىَلِْعَو ىسْوُمَو ميه انْيصَواَمَو كبل ١ انيَحوأ

 يلع فزت ماسر اوفو لعوامل اوايتخت لإ سيان شرفا ع رسسلاوف

 نم هيل ُئِْهَمَو ُءاَشُي ْنَم دي وتلا ىلإ هيلإ ىبتجَي هللا ديلا نب يلا وعدت دام نك ٍرشُملا
 نمل ُضْعَب رفكَو ُضْعَْب َدَحَو آب نبيا ىف ناَيدآلا ُلْمآ ىآ اَوكرَفتاَمَو هِتَعاط ىلع ل بقي ربي

 ٍريعاَتب ٌكلَبَر ْنِم ُتَقَبَس ةَمِلك اَلْوَلَو مهب نيرا نيب ديول معلا ْمُه اج اَم عَ

 اًوُثِروأ نْيِذَلا َّنِإَو اَنُّدلا ىف َنيرِفاَكْلا بْيِذْعَتب ْمُهَنيَب دب َىِضْقَل هَل موي ىّمَسُم ٍلَجَأ ىلإ ٍءاَرَحلا

 مَلْسَو ِهْيلَعهَللا ىَّلَص دم حْمْنِم ُهَنَم ٌكلَض ُيِفَل ىراَصَنلَو ُدْرَهَيلا ٌمُهَو ُْمِهِدْعَب ْنِم بتكلا

 عيت الو تارمأ اَمك يلع مقَمْساَو نائل دمحم عاف ديرما كلذ ! ْعَفْوَم 4(" عِسُيِرُم

 ىف ُمُكَديَب ليغأ نآب ىأ َلِدْعَأِل ُتْرِمُأَو بنك ْنِم هلل لَوْ آمب تنم لقَو رت نيه آه
 اَنْيَب ةموصخ ةجُح ال ِهِلَمَعِب ىراَجُي ٌلكذ ”مُكلاَمعأْمكلو انلاَمعأ آن ميرو ابر مكخل

 ِهيْلِاَو ٍءاَضَقْل لُصَفِلٍهاَعَمْلا ىِف "نسيب ْعَمْجَي رمل ٍداَهجْلاِب ٌرَمْوُي نأ َلِبق ًدهمكَتيَبَو

 رْوهْظِل ناَمُيإْلاب ُهَل بْيجتسا ام ِدْعَب 'ْنِم ِهينوَللا نْيد ىف َنْوْجاَحُي َنْيَِلاَو ُمَجْرَممِوُرْيِصَمْلا

 ِيلُدْيِدَص ُباَذَع ُمُهْلَو ٌبْصُع ُمُهْيَلَعَو ُمِهَبَر َدنِع ٌهللطاب ٌةضجاد ْمُهَمَجَح ُدْوُهَيل ُمُهَو هيَرجُعُم

 ّلْعَل َكِمَْعُي ٌكئِرْدْياَمَو َلدَعْلَو َناَرْيِمْلاَو َلَرنَبْنِلََتُم ّقَحْلاِهاَرُملا ّبسكلا َلَرنَأ ْىِذّلا هللا
 لجغتسي ِنْيآَوْعفَمْلا ٌدَسُم دس ُهَدْعَب اَمْوَ ٍلَمَعْلا َنَع ل اعقل ْنَّلعُم َلَعَلَو (ءدّبْيِرَف اَهِناَينِإ ْىأ ةعاّسلا 1 د ه2 سام يار“ ا # ع م 2

 !فاحارسبأ ني 1 407 قروش ةروس انهرسمو را



 !9جارسأت ب1 0 قروش روع ؟هرسموراب و رشي, نمل صرير مج رن نما 2 0 ا ولو ا َ هش 5 8 09

 نفيا َنْوُفِفْشُم اوما َنْيَِّلاَو ناري اَنْ اَنَط تأت ىنم دوف هب نموا نيا اهب
 ««ابعت 'للض ٌيِفاََعاَسلا ىف َنوُلِاَحُي َنْوُراَمُي َنْيذّلا َّنإ الأ ُقَحْلا اَهنأ َنْوُمَلْعَيَو اَهْنِم

 مهن لك نم ءاَشُي ْنَ فري ْمهيِصاَعمباعْوُ ْمُهكلهي مل ُتْيَح مهرجاََو مصري هابي كْيِطْل هللا

 4 ظ ٍهرْمآ ىلع ُبلاَقْلا (مُرْيَِعْلا هداَرم ىلَع ُىِوَقْلا َوُهَو ْءاَغَياَ

 لت تاب آل لا-ك- تاب راح مكلدساال لق تيب آر تس يك روش روسي -.....---...: مج

 <باتتثأ قوي ب 7( قدير ب )عررط وى( د مولع ترا رم قت ما) قس ْمَح .ميحرلا نمحرلا هللا مب
 ( لن قرير اك ) تسوزب 2( لبي كلل نيس )و7( ٌءاححيا ع لافي ب) سلا نو ذوب لي عسب اج( قواد

 كابس ءج قولك اى ا بس ليث لبي رضت) لس كابس )ع لغ نت زوي وج رواهجتس لج ناعم كي وج جساكاى ا سالو تسلح

 مك( هس هتاساس ايروا اتى يب بس( مظل ) نانا مظكوا رب حا بس تو( لم وليا )دوا( بج تفك

 الاو يوا نام رج قت ) سيو يس( < تاس بي دشتروا اقلب تأ قل ياروا جت اسكس نوف ن رطفتيإ) ليدي ثدي نا آ
 ردم تكس ا نثي) ل حرة كم نر ريس اخ زا( راس كيور كتلك كنا ملاذا د

 هذ ركفاوم( وكل وقسوو نيا )تدل ركود سوخ_ سن تجر تك. ناعم كس( سوف هلسم) نين ل ارنا( بس لي
 ابرك( ىلا رك ) لاعب كد لكن ارقلا« لإن كك راني اسر اك ( تب ) رود اوسكسمثلا فس لوك نرةروا جس ناره ( ري نارا )الاد

 ايفر ماك اكس دوا لب داجبب كتب ولطمولن لا ب 200 اهلك يد لايت ا لوك ناوي ردا ( اكعد ازسوكن ا )

 وكل ورنشاب لس كفي ب الا نء اانا يل ذك قو ىلع آرب آس مت( ع قوي بج ) حر رط كادوا ( تساند
 ل ) سار حس ند كس نوم حتت ( وك وكول )وا (ايند م انقروارلك أن )وك ولاد تس كس لاي ل ولا ا لو

 اكون لع تلج هدر يا( كش نا )< لل( كش )وو تار لع لم ( ىف اهوم مت قولت راس لعب لش حس ندد تم يق

 هي م المسا ني داكن فيا بس يلع )اج دانب اكدتإ ل ىت كياوكبس نا ونجوم روظنموك رار وا كوب لس( كأ 1ك )نر زودوورل فى ياهوروا

 باع حسه نادج) لي اكد ىلوكاك ( لورفاك ) نوم الم روا < عير ل فاو نع تضر فيا انج ايوك تن وو نك ( سلوم

 قثروا كل لافتتاح لب قت معطقنم ما) امر درا رفزاسراك( وكل وتب ) # سود اوس هلا هس لوكول نا ايل( هك اب

 ( < كك فطعض اسف دوا «راكر ماك وارسم ) س ذاسراك تدقناوس( لج لاف اسراكح نزتج ىل اني ب ئتتنس قراكن ورحت
 اكيلا( تس لورفاك )ون تس كف المخا لي ( هريعو ني د) تاب لل رواه انكر تددفو زجر ىئوروا كة الجو ل ودرم كو

 < بدارهدقلا ب( كح ددهك س نلا ب 1ك دا, رفطصيف نايمرد داود زور كس تمايق )كم( لوح )دريت ىشلا لسيف

 لس لاس( لاو ةساني)الاو سلا اع كيم زروا لولا وو لوم احرأ ( يول) نجر تفرط ( ىاروا لوم انتكر ل ذرب ىا لع

 نا هو و نرش وضروا ( جا رادبي سس ىلي لكم اوك اوت ) ساني سس ذوج عس ل راب كك # داب

 شنوا راب كا ادب لمس بيسان دق رطب رو )ول رذ لس لا( مكقلخي تاس لاذ مك ءرذي) اتا
 اكادخ لكوك دئاذ فاكل ب لا )شكلك ا زج لوك( ع جت اراههطغت عررط كن واي دج دوا لافاض ا كذ ل تيسر وا قدك
 نايك ع زروا سوفا 7 نع ل رايت لس ا عسالاد ثني د( اك اكرج )الا ح ( اك تاب رج) قت دوا ( تس لون لل لوك
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 وكس ) تايد مرداس ايد دوم »داين( ع دعي ص كا 11) < اباه” ( ناي اج ىف نورت ذ كس هرج دادادجب «ُساب نع )

 ل“ تس ايبأدرمتم إن ١ قل راب لاقتشا - < الاد نس اج اروت اك يجرم هد يشالب ( تس اتيد مكس ا | رولا اتبباو

 ا ل ا ا

 انا ؛ن قفل لادا اح ماقول نيب د ىكا كاتي د مول( ماسلا هيلع ) قسد( مالسلاي سأع ) ىوضروا( مالسلا يلع ) ميتاربا ف من
 فرط كى تس لدا راو 0 ) ىلار لكي تاب ن سا دع ةشج قدهس افترض ردا تصد تدير 00
 ىكسا) ركع روجر ضتوج رداع ان ساو ب فرط ( كريخ 2 لل ادثلا ( ريح ألقت ) لإن عس دهس: توك اب

 قررا راو ها ل ل ب

 ب ركادوا سك رشاش نيا( قنوت نح 15 ج 1( ديحوت ) مك للاي كح نادكدعإ كس لا( ايلركر ين ارفأ اح ضل رو

 يا ول كل كس كت( صم يق ) تنقو نشك ىل لوم جاد ي دارقس لكي ( كب اع رت ) تاب كيا عس فرط كر دور كح

 تحارفخ 0 آم: ( قراصتو دوم نم ) 5 ؛قد باتكم عب ل ناو وكول نجر دا توم كج وم( اكازيس لف لو راك قت اين )لسيف

 ساب فرط ىك ( ديحوف ) ىكا ب اوم هس الاو كاؤ لش ( يشدو توج لو سو سبب ل كت اح فرط ىك ( تبني

 تس ذي: زوعيتون ا) كح دري وثم اوخ لكن لاروا ساو: متو لآ حرررط لن نجس لتس( ب لا )دول( وك وول! نس ا) سا
 ناايهرد هع داب 58 ولوج روا لوم احال نئامكا ب ل رطل قال قد ال جراب ا

 تاق يسمع لسماع جدك ابتدع كلا اراها لك( فاضن) لس( سس

 مدفن( جس متاكدجي ح دابج )< ليت( لا 2 ) ثكب بي ىراهبت رام( كاي لب اكس نس لد 1

 ل يب ل هقلا تاولوج روا حس ( اناج بلاو) نول اب كس ساردا( كك لصيف زور تساي ) 6 عمار بس

 ولت رواسب حب لور ةساعك ح سرك ال نااميا )اين ركل وق كدعب ل ا( ريتا سكس ربت ا ) ب كل هز #ار

 تنكس كح نلادوا<- بضم ناروا هس ( تايبباو) كيدز كس د دروب لس نا تجج لكن وكو نلا ( لج دوبي كاوكاو

 ارااوك( فاصنا )ورنا تروا( هس دجتاسلس ل رئاناتناكسا) تم ايل زان( نار ) باتكذ لع قشا-جس باذع

 2 اة ناابا 1: كار نأ اقول لعل < بيرث( 716 ) تم ايقك يكب ( نبي )رن يكول ارواح
 17 لامس يقلك وب كك ل ناك ) تك سكن عل اك سا كلوت م تس كات اكن( سس ماقم مات كع نوف ار

 تع مله تك رواق ادا( لين ةتكر فوخ) 2 ؤ #ادو لبب كر نقل كبل ردا( ؟ لتس بك تس
 هس نار مصري لودي خيا لاقت شلال سن تارك رود قطب هد لبن( ترم 2 ذل) رج قلعت سايق كلج 727

 وفض زووروأ ل اجا هوك ( كرجل لس نا) بيدور( ترام لا كوب حس دو لكان توت هاوي )

 -( بلاغ ل ماك خ ي) < تسدرب ]فاي دبات(

 نسل اكيااكل كورا سرا نع ودول ثم انود كس تروسركا خف لوفودي قس مح هميم لل :بيكش ص

 دهر تلتفاومديت اسكس متئاوت سرسور اكو كل ساعي كناري راس أمان كت كيال لا فو درو دس جو ىتا قب
 لثم ءاحيا ئىحوي ىا تيدي ل لنوب تيفازكق نهر وسعي يو قار سمانا ى اغا ل كلذك

 دعما طيس رضام لاح تيياكذ ٌئداضمروا ءاحيبالا كلذ



 دال نا الجر يضل حر رو لج رن ني اه -يأ م” ذو كرو ةروس.؟هحرعكور اي

 دل ىت نرطفنيتأ رثكرسودروا نرطفتي تأ كيا 0

 لو لم روصوو ك_ نرطفتب تاس داكت لتولي لوم ل رق لب ءلكل أ قرارك ل لمن ار ثوو ى- داكت
 - اهاعاب نرطفتيفرصل ث تروم داكيروا

 ركركث وثب نا ادخ ناس الاد يدار < عقار فرط تاومس ريل ايكو راشا نرش نهقوف نم

 لك راو اذكر متل سار كنب ليم يلو مولخم تسمو تبي هدب ف لع تمروصصل لا لل د آي نم زل شمال بسس رولا نسج
 < قكوم عار ىكفرط

 لل حار ىكضتروا نون ناس ف رصد ارم ضرالا ىف قره تاق نا ارم رافغتسا_نورفغتسي
 ليل بخ اكقداضمي جن انج - م اا

 هازل ل اى مروا لح طفح

 ركل بادارع_جسايك ابك س ربو ل نس و« عقب فرش اب هعطتل واي حسبو ل سم سواكن ذل رقم اوكلك- رقلا ما
 ني ةلع ا اوكا كرك قتلا لين

 نيا لا ا 0 اهلوح نمو

 - لورا ب ًاردايكا يلا فتكا ب نوم م نفسو لس يب [ف رص لال # بط ائرانك دج لابي دوا لوم تبان تعب موه

 : -ج لاحت عمجلا مويإب فناتم .بيرال
 - سو ارتيمو ركر موش ليو أ رالدجلا ىف رواء ارسم قيرف

 هدرموك ولو ورث زروأ هرتز وك ولد ودرس تس 0 ا كتالي واتس ناشاكرفلا فرص الك درع .. ىتوملا ىيحي

 ل 2و نا 2 ووو ماصم اها وون كولا لوك ب تس رفيقا وردوا س فاو لبي س 9 اني
 ]لاو تدع تجار فاس اكتب وان لوو سل عت احلام تروم خب

 < خلا همكحف رواج نايب ئش نم ءاربتملوصوم اي يطرشام متفلتخا ام
 ٌءاسن ىا ًاجاوزا مكسنج نم ىا مكسفنا نم

 لوقب_ < بيلقتر وطب فرط ونود ماهناروا ناسناري مكر واج ب قت يس ىف لل“ لأ .هيف مك ءرذي

 رك اهقتخجس اهانبك هب اجب هيف رواه قى ركب يلخت رضاع ليي بع اخ ور ضاع كس هيمي لاح اذم احا رز

 -- يك ىف لشقايح صاصقلا ىف مكلو ب-< اهكابددا رق عراك لس شوارب لي نا
 نم ضلوا ةساب كالا فرط ولي لعج هف ريا ببسي ليف كسي تدوس لرصد

 تحس وو هس ةمرول اع ايك ار فرط مر ا, نانإله يفر

 تا ييانك ث_<س لي هل لشمال روا كلتم لعفيال نط هلثمك سيل
 تكوم ليش باك لا تدان 2 كدي مارا ل ل حنس و لى ررك لعل لهاا تح

 لك طلا دلك ا! < !ب روج تومث اك ادلب ارب سلا لل فاس نا لكى فأكل شل لس شاق تي 3
 نا تدع نم تنبع م ل قاكلشلل_ سدت تاكل دن باو وشر حلا



 ”رلج» نايل الجر هيض جر شوج رن نما

 7 رسصوو انام دنا زوكمح ا للياد كس لت مزال لاييارنود لبث سا نكي يس دئاز لطفلك سوم

 هس لدتا اج هوالع كس

 تدك يب اوت لمد نايس لائق دتفص لالا زج لوس تفك 0 ىكيي بادج كيا ررطو
 سيلاي لجنيال كلشم : سجس تت ركلامتتس دب سف شم درع لا و« ينانكر وطب م الكلي ىلع شروا ايان, دما فاك

 55 نلمح ررلط لس ئاماكس اووخ دن لبق كل ماما يس هفلا بج كس لومي تلي خاديز ىخال

 لوا لتو# 7 (م|اسلا يلع رد ترتر وا - جس قلد تدير شوا نيب د لتسلم ايلا يك كذاك السلا مب ايهئارب اك - احون

 ا ان لوب لق ب نانو رق ترك كت ايش اعمروا تللاسرو ديح ل#فرص هبي حس نا لإ رماش
 2س لوزن روادطلاري ول قاوم ذب وأب [بج دوا ماج قلت ىراب ةارنتبا كس ىلا لوم ليما 1ك ايند كت كا لوب

 ىورل مارت ل ثا" لايت« لي ١ ل تميل كم السلا يلع رون ترض انج د لوم تررورض كحل ارشل_ سا -اوم اكل اوساكق ونت
 - لوم لمشرفي نازل رخ رمل [ راعي ذي ل ةلملسر رواه كب واكس تاطاعمو تانيدد»ا للك

 رمل فو زكو ارتب هس لل ل تسرب قي «ي رص نبأ كر لوقل رواه ريفا لت ايلوراشا ل رس“ .اوميقا نا

 -< [تاجنامو "ل اكل نيدلاروا ل سا ل ا تيارا اوميقا نا وه ىاتسوك

 كيووصقلل سلط نينا ل هدباو تبا تساعد اسلي الس لج يمت تالي واتح ىبتجي هللا

 فرط لكلا دوو -جساتوم لش ذيل بنين, م جانو بز كيا خلا اودهاج نيذلاوه داشراد باني

 دس مال ثم ىلا لم هيلا جس انه بجرم ىلاعدداي ذحس هي يك لاس يلوم تييبوبكت تيئافطسا ناشلكدج لب للا جانيت
 ماكدا لمت عب لس تصر اي هتاقت قح هللا اوقستا تيتج دارع تسبب ]خ جرم ليي عس تصر ماو .تارماامك

 متعطتساام هللا اوقتاف ى“_لومدارم

 لدعال لدعلاب ترما ىا كوبر دقملصاكرما ل تروصي ل اج اسوم ىيليلتتس لروا اكمال لدعال

 كور دقم افوأ تس .اجانام دم اذ مالروا مككنيب
 -ج رثاكءادتسجي كلل تب رواه ةضحاد ركل تس ىلاةءادتبم مهعجح رواه لواء ادتبم_نوجاحيي نيذلا وم

 ركل زان فاصنا مكب لطم كف رانا نلازنيم ل قل فاضنا كل سا_ < يل رؤاكفاصنا نازي نازسيمسلاو
 -ايك درو ذهب كرد لكنا واروا كى راتا نازيم تو  مالسلاديلع روف ترتسم ارك تر واس

 فاضمك ا ا رف جاه لوم شن ومى تفحم قوم ثن زم فوصرم_ بيرق
 هى لقا قمل عفر ا م ل وم ريارب كلش هلو نر او ب رواه فوز

 كح لا -س ثعب قثكروا تلذو ل د هكا تاس جس كريم ةئي فس يروا سوم راب سولو لج لح

 0 اج ك_ نكس مسن بعلي ايكوم م نال بيرق

 لعل رواج ناكل وا لوعفم نو لوعفم نيتي ست قرع ل كيردسي كل و هس القي بيك رعود ترفل

 -ه ثلا لوعفم ييرقروا ىلاغ لوعفم ةعاسلا

 5 لوب مولخم ىف انمدكس شارب اني صبت كن زو را لاير تب ولدا 2 د علا عطمو فيطل



 اواحارسبن تي[ ب #ح ططب كر وش ةروس !لهرسأو را شئ لج نال الجين ررشو دمج رن نا

 _رظق ثا ملعا عريش عل زوق ادم تدرب ايزو صن يصون قو زرع ع قررا ابابك

 سمان كا تدوس ل لا_اومه مولهم الق اكو روش لش ىروش مهرماو لكدت .ىروشلا ةروص ١" :تاب اطنر

 د لل لإ ذ بست نايا ضمك سا قوم موسوم
 -<جل "ورا ل اتسم اعقاروا يلا رك يتسافص لس لي ذل لن ناالطباككشروا نايباكديج ق١

 - لو كسول اضم لبي ليز كس لااروا ثكب كتل اسر

 -<جسدال باوجاكذ سا كلج ل ش بازعروا نايباكا زو ثمعب
 جس بخت كك رف [بلطروا تمزق سكك اهنا ليي ايند-"
 بسير روا ب هرك الت اكمل ًامدب دوا ى امك ادب كر افك ل باقملاب لح ىاروا < هركذت اكل ام ن-تروا ىلادعا نست لونا لسه
 - لو لئادتم نجا ضم

 تاك انااا كود تروم لك تم للا

 هس نروزخ لوح 2 ا و دق والا نا نطاق و تقع كا ا 0 :تايادر

 -لث ثا رف لقثلا نم ىا نرطفتيل ابك ازين تون لرتشا  ءايجنا بسند ل ذوي اك تدوس اوج ناظم لوري ثحب
 رك د سم مد هريك م السلا هيلع لسر 1 00 [ كس مالسلا هيلع مد 1 ترض” كل ا

 هديك نع اسكس مالسلار يلع مو[ شرفه رسوو دعب كس نلاروا بيرترتلا لكم السلا هيلع لج ار زرعو ماسلا يلع لل رساو م السلا هيلع لب كيم
 رب رات لكرصخسس لاو ز زور كس عمت هديب ل سامر فايع نا لم ل وقل تاس اجاوزا مكسفنا نمروا الا“

 -ايكا يكاد يب حس ناسناودئز لاك كك هيت ووك اوحروا لوم ليبى وتحس ىلع لك اب كم السلا يلع مو [ترطن>م ان تيل
 -هركا دار اكن ا ليي مك اكور نس لوقت هز 2 اي ىئاناحذب تب ود« لوم شبعا كنا وعلي وس م السلا يطعم د تمرح
 مالو ولصوفر نير قي ركل ايد باوج ف ناقش هرف ؟س ايل تك امج ول

 -ج لوقتث لسن دعبالسن مك ءرذي كلا

 م السلا ياعمر وأ ترق قولك م لسلسكس تعافشرل جس قراخب ثيي دع لمي كشكل ىن ديجي وكم السلا يلع حروف تررعح

 -2 ركن اء لوس بأ 1 هم نب رسل كسك علوم ر ضاع لاي كس

 2 آكل للك لي اهتاوخاو دوه ىنتبيش ثيدع لَو امايلدا ارمرجرم لطااكتمدابعروا قتلا ٠ تارفا امك
 اكسر يأاوا قتيلا [ناناس لو لير مع

 لاس ليا« تح لسحب كل دوت داعب يس دبي 0ك كوخ فراغك يس ل تاايادد مهئاوها عبتنالو
 ا شحم كاد كس ب م

 -مكدم ريخ نحنف مكيبن لبق انيبنو مكباتك لبق انباتك هك تر "اياد وبي - نوجاحي نيذلاو

 « ل باج ك قدري ب [نئءاضم لت توصل حرر ل شكسي لسع ىحوي كالذك ............:# عشت ف
 من لبا را وكن اش تسمن كد ثلا قر قع تلدلتو ترداع قرشا ىث كس كس ءايهنا سرسودروا لاقروس ىرسود حررط ىا



 اوحا ك عي ه6 8 قروش هروع د مرا ( و دف 1 رعبا هس[ اج مع كسل

 تل كح كل نانا 7 27 + لاو كت اجرفا كالو ياس ترن لال 2 كاع 1 تلاد لرفاينح نكات ل امش لام اي

 وك سدش رف لول ابج حل اوما لج تغار اح لي نلاع اك تس لبث ثم دع-جس ات بي رك فس زي ثدي دونا 2 7 ح
0 #0 

 -< لوم تيفبن يل ن !امس سس لازاجو تسظنكى دفنا وو ب عسر ان ىك تس رلى كك كس شل يو 0 ا

 لرشار كثي ثدي يالا ىلا اكل ديت ا اتكرر ايل شمس افك ايي اهم لح 2

 ناروخ تع رف ىلا 12ل_ ل نك كاما نوي اش "كن مر 7 للا جس اوم امتع اق ناك وف[ أحس لا لس تصر و وفك ا ع

 يَ

 -لي تسد ةس د رافغتسا لع 7

 00 اع ع نا 5 لع 5-9

 بنا ندول ونش فالكتاب رات ادي 6 كسي © لولا 1 تس لإ كس لوط ان ع - يوم روا م * لم لوتشرف

 - يخلق نوم ل مارجاروا ع ت انت لاوس من اوأ كس لاش رف لولد جس لا ريدتساكب ردوا تو
30 
5 

 - جس اجار: بناي لطي - يبى وم فيطلم نجا ناليم ان وتمت فروا تملا 'اومج فرط مى إ 1, رع هاي ل ل با
6 5 

 ىف تا هايس درع اري ف الخس كااابمب اوعى فوقف سيرلس ىلع لوو ديس وأ ل وا باوجاك اوس 2

 دلل داما هت اك ىلاه ول كل ىلا اب :اح ىل طحن اليم اك اسنجا فيطاسر مود دكنس لبلد يلكى ىف

 ناس 1 قا نااايمحاكنلا رم ءانب ىو دعاق قبلا كل لا لج تس دوو ة لا
 , ل م رم اس نادل م 1 يباب - لي كدي لاكن ان 1 انج حش رطرما كوم تر

 هتان يا ل

> 

 5010 تكا ا < ماقملاع ماظن حس تكرب ىكرافغتسسا
 عنك لالا سك تءاعف ا و ىلو مخي وانت نجس اانا جوج مكر مدد لع ن ءدوز محكم اطااراسيياك اين مشو - تابدهسد تايم لك تو

 تابموكن يضع بايد مك نب لبن اك لوك كل مسا ب را

 0 2 كلل كس شيم هو و هاب تس ضعف

 ناي 1ك اجد لوخرم تتقووج نع طوف 'اي تس راج ل ااوحاو أ بسس نان“ مهيلع ظيفح هللا

 افي دايس آد لت قرادذ فب آي -ةساب يسد ثلا ؟ هي هاتولل 72 تجاروا+ ا ا

 نا لابو تسري كل تس لن همل اك اكمتلا- ايار لذ كاب ىرقلا ماوكلي مام لم :< زاغأ طقناكن عز

1 3 

 ب ل 7 ورث قل نع نس لاب لج كي ل مر لاو 0 ىرشإ داي ليكن عز ةسوز دوا جاتا

7 
 0 هك راسدحب لح ارداف سوم رمود هس بريل ع لو: عرورشتس للو تاكو كنتي ترض ل عك
7 5 5 
 اع اا ليت قياس ور للا 3 تنس ما يما لس : رب لك ا ل باش نابل ل

:0 3 95 5 5 2 
 دة ياكم نك رقي تالاع ا ناسا راسلوا تس قر ورت انو: حس كسي نازل: تلح ا زك تا كوم

 0 ا دري
 دقلا لك تاهلس قا لد 2 م تك كلل ارواح انو: . لش ل تط يمول جروصروخ باس ل زود ارسودروا كوم ق "صنت ليا

 م لو /

 ءاناعت لاا تعال تاع ل اا رواوج ل لاو لام ناش 5 اس ١ اك تمم 207 0-1 ”نلاؤو مي ءاراللا# بح



 تت

 اواحارسف تيب 1 60 ب قروش ةروس !لهرسفورإ رجم كي الجر يضل جرش رمتج 2 نبل ى
 38 ها وي يس# 5 7 5055

 - ادرك زسو بي زن نت وى وا ايدرا رقت يانعو فاطلادروضولى لل اهكر قرف ل تناالاع كس ودب يسال لا

 فالتخا كل يقل ابق لع تالاحمو ماك> ا« ىلادت اود اقع لب متفلتخا ام رب ىدايفب اك بيد نإ د

 كريم كراس ل ادج ديح آل درك ير كح لااج و لدجالب كة يس اهوا دتب- يس نعى تدلا لصيف نبي رب كا ع اجي

 ري ىكا تع بس قتوارابهسار يم لي لماعسرج كت كح دك 2ك اعانل نر تع ا اا رم قدايغب
 ل 0 ا وا_اسلس اكس كارو روج اكن لانا بس اوتايكاديهي اك ا نلابتج ار اسمو« جس انركدس ورب
 .يأكلاب س تبءامو تل امك ق ولكوو- ليي لمي بس كو ماخاردا لاوفاد تالاك تافسءتلاذاكا دل لورا ت مر

 اكتافصو تالا لاس لوم اكس لال اكت نفرض تءار قت في فرص ؟وب ' لاسر كت ارت جس فاصل
 ”ضبق كس لا لايك كن ا دوا فسار وتم م اق يخانج - رك امغتر فرط كت اذ فاصداو تالا وا تساي ايمانا
 تح عئانرع ارسل كنج امس تدلك ىلا مت كد ل - لي لد تددث

 ىلومتسريغ ليام نااسملا فس تلا رهتاس لس سوت” ران م :ج ماعلا الإ حل بس اك ثلا بيد نيد

 اللا يلع ردا تيرفح داش هبي تسدبس ديب نفاه كدب سول سلام لاسم كر كيفك يماض

 ل نت جسر تس ارك فن امص عارم اهنا فل تياعر لك خيرا, لاقت ىتييتاسنا كتفي ترضخ ريم ىرث 1

 ١ 7 لصوتك ساب حس رك اوبل مان كس نلا لدن ذرب مك سد هيا وفن ل ناادوا د لإن تس البكر مزور اي
 هي كس فركة ددوابد قرف عراسم بحت طاح كس ناكمد نام ]فرص بوت يأ كيتشن دهتاكبس نإ 0

 الوتد تعاد نم حس قل ور اكوريب كس نلادوا مالسلا مي ايها بسروا ىتر ريو فت جبس تدقيق ل ا ردك 2 وم فلك رطروط

 كس نادرو ل حءالب كن بك شمل تر ضخ [فرطى ل تود هدجتن نيد م ات ليد سوم دن قل ر فتك حررط قلل نيد

 كلارك قمم لب قوكروا تاب يلع نت روا لاري حس لا "الكام كرا لل ردا رن
00-7 

 ىف ضر لرواد خي فرط ىلياركن قت جاه وو دهس دب كلل بسكر لانادد تيا مك 2س قب ىلارد تاب

 ليتوا سا فرط كلا حس دادعتساو تيجالم بال تدلل تقيل كيرا هس در افي برةماقم تس تمي

 لول نق و ورك عك : تييحالص ىف ىقب ا لازم لولو ذوب كفل ول و ب ذج اسر لادا احر ايماكوكن ا تو ل 5

 تسال

 2 تل ذخر لولوج لع سواي يلع ل روادتفي كني نر - [وق رقتتاتاو ندا : ىلإ سد ةتبط وداشبيب لاين

 ءدانعو رض ضل _ 0 رات 111 | وقمر :تءانإ د ليما شدي كيضيوطك »هي -

 نسمع د كورن اانخايي 2 4 باعلرد ات ل بعرف ستأةسقدنبايك اورو م رء شب لك اروز لامي مخ ورع

 نط رول كاني روما اخ وكل كدب : را لق رار ها تق يك رت
 ري راكرخ ردا يكرر جود انتل حس نامل لركن ب داي ا ما كتابتي كوكو لي ودك كلي نونا رو يأ

 مره ممول ةسمإي ةسوعد ياشرف و لسخا هس راسب وأ انتج اح ملا - كل ني لموت حا روا شم هواي زرت وكت نعد كأول



 - دلج» نا اجري نضوج قا

 انكر قرت لي دقو نت قسف لوا نقلت لورا تلم نأ "تل قد زا تليشمروا ىرئوادغ تمد ىو ل

 وتر سي عا اديك يدل

 روارجت اسكس ىوبطشروا ل القتسا تيابثي 1لاجرجم : ترقي“ ىلاري حس بس ىك ايندروا مزعل زلوم ريغ

 لكني دن عميس 00 تان و لاق ىتكوك ىو رسودروا تس كت ىتووخرم نيد ىن انتج لسا تس م زرع زلت يغ

 كد امج روا ل ركل[ «ليبأتل_< خ_اانجتك وفقا دصروا لاب نمي لابس يي درك العا فاصدللب « لي لش هاوري لقا
 0 حارا نورك صيف نافضم كنان كر لاذ ذ# فلسنا رك سال مك دا ضم [2-
 00 0 ارخروا لوارك وبقو سال ىكلابج لاهسروا سحر ماا لوصا كت اواسمو تفاصلا لع

 لأم ىوونشوف يك اوكبس م جس كيا بحي ب راكب س_ لوله د_فرطوا قك ببر وا لوركت ب اي انو هب لازلت عع ايما
 ءوناو مح آ- اكو دم شو رلس حس كر ادع ىلا ل هار لنا للا ىرابتى ريم ل تام ليات إب 2000 تساهل

 : - لس اج ماكا راب

 رو لك يرو قلوب حن نتا تب اهانب ردات 2 ك1 لك رانك د يارج- < داو كس لكس سرسود كيا

 -ههالرلا 31 ايلهس اي ا ًانح اسكس فيارب لابد ءجسانوءرضاعوك بسس ل عراب ددكسدقلا - < لاجهداي "يعل

 نا رم تورو ترد نف كشك تسرب كج ىكرعب كك نت: ٌقاومك ند م .نوجاحي نيذلاو
 - مله عفو اه باشا انوردروا بضت تنظكوو_ كن ل اولاد لأ اج لول ة دامو كب هاء ل

 لول رم لك قروش روس ؟هرسكو راب

 كيا ءا_ لو تنل ماجا لي لس تس لومموقوزا ليا .لزنا ىذلا هللا : :فاصلاو لرع نازيم كدا

 اب تدادعو تبرك قا اج ىل رك ولعم تيفيكو تيكا ت دوربو تدار د ات كازو اكل ًأرعا ىلع ل 2 لوم هووذا 2

 ىراناذ تررت يكوزا 2 قالغاروا ني تقرا الن تاينكر كاملا ل عع
 نا ا ا ل يلو 3 /- ل فاضناو لدعوات لاطغارواهجس مست لااا تو

 روكا ك ساد كاب اضع اس لت مكبك اري نوم مق تمتع لين تلح كليه ليج وقتك ب لون دوا نول قل
 قا بيرق زكى تمم ايف مولم ايل لايك د ركل وف ليوان كى تنم دوال سر "م وس دقلا بانكوك اوت او لاما يس اك بس
 0 كل

 قتلى /اروا حس انرلة راغا فرط كت يمنا كنا كس ركريبجل حس نازيصر د لو لاو لدشلا ب انكي كاد ارابعلا ل

 ناو ٌئراصم وخد راج لس تس اكس تام المنسف ليقف ارك
 قرلج ؟ مدايل؟ كس بلس لابكت مايقال قي انبكا كنا ليجد ةساذا قت ىو لن نيم اك تمم ايقوكن
 كك ب وظروا لإن تنل قيس روصت كس قزكل نلوم ساو وتس ايكرو» مم حس ناقباو نلامجا دس لادن تبل ؟ ىلاج 20
 نكاوأ صرنا ل حر هك ع روطسدول لك ضرع ل ضود ل نانو كساس لاو جولي

 - اج الجت لن ىدلد ىتارك اننا سس. را قا انتج هلك - مس كك ان ايلى رايت ىلا اوو لاو نقل اكت قي



 موج لرسم + 0+ طوب قروش روس طهر ثوري ل م اجرسفنحرارشطو هج نا

 نررفم وركب نفك انو رول ع رظو نترك يدم : لو وب كس عررطود قوشروا فو
 ل لب تيب آل اهب - لب ةكحاج ساي كلل اكن ادوا لو تلح وم ى حر رررط ل وفود در ىدايقفا ىداقتع ا وشو فون سرس
 مكداقتع ارب مود داق ااكفسسوم مماق تمي كيا < -ب اتزهاديب لجنس لوداقتءاوروج ع فوت ىداقتعا هوب رك ذاكف وف
 ك لاءربلغ قكقوشاكح مم يق اب تس ومركى كدهتاس كف ون ىرايارواد تعا ارم نيل لو اب لين تس وهدد لامعا ريب ولحم
 -< لتتافانم لوكا وأود نلاح 78 يد سك فوت قرايتفا داق ا لوس ىرا ذر شوو لدا الم حلا

 لنوت لاو ز شع ا م اهخاثععا اب نر / عيسارتر ول ةعاسلامقا براكو در "كل بجربل حر ربط تا

 دهس لما تبي وي دواس ل ايدل زروافوتي تلاد ل مأكل كاجو مدرك لاا تراثب قش

 اند هس ات جس اتباج انقر - حرك مب زور كى سلا < راكذاو بي زكى فل مدوج واب نتي .فيطل هللا

 - انومرظ لس تح 5 تسل ناقل انوع ىك سور لاتنازابتو تاقاكم لوصاني ل

 روان لل للواتس طفل لواع هراشا ف رو نوت هرموذ ب اولسو بس دج للي للا .ىبجب هللا ممل : :لولسيفت اطل

 تن ةرط قع .رسود تس ظفلشرسود

 كت هراشان ةرط كسا جس امان و باوجايكت فو يلام نقل وقر وا حرالصا لي ل ١" .انلامعا انل

 ُهَسَحل هيف ٍفْيِْضَنلابهْرَح ىف ُهَلْدِزَن بَل َوَُو اَهَبْسُك ىأ ةَرخآلا ٌتْرَح لمع ُدْيِرُي ناك نم
 ٍةرخألا ىف ُهلاَمَو ل َميقاَن مضت الب اهنِم هيون اَنَّدلا ْتْرَح ُْيرُي ناك ْنَهو رك ٍةَرْشَع ىلا
 نم راقكلي مهل ةكرشلا يأ اًوُعَرَش ُْهئِاَبَغ مه اًوُكَرُش ةكم ٍراَمكل ُمُهَل ب مآ و ٍبْيِصُن نم
 نأ قباّسلا ًءاَضَقْلا يأ ٍلْصَمْلا ُةَمِلك الوَلَو ْثَعَبْلا راكناَو كرَيلاحهللا هب نَدَيْمَلاَم دسافل ٍنْيِذْلا

 ظ َنْيِرِفاَهَلا َنيِمِلَظلا َّنإَو ينل ىف مهل بيتل نيم نو مهني يِضُقل ةذدقلا مون ف ءارحلا

 نم اندلا ي :اًوَسك امي نباح َنيِقفُْم لَو َنيملظلا ىَرَق ملم وهما ٍباَدَعْمُه

 اوما َنْيِذَلاَو َةَلاَحْماَل ميلا مْوَي'ٌمهب 'ْعِقاَو يلع ُاَرَجْلا يأ ٌوُهَو اَهَْلَع اًوْراَجِ نأ ٍتانِيَلا
 دنع نو ُءاَضْياَّم ُْمُهَل ْمُهَنْوُك نَم ىلإ ةَبسَيلاب اَهُهَرَنَ "تْمَجْلا َتْضْوَر يف َتْحِلْصلا اوُلِمَعَو

 ُهَاَبِع هب اَلَقَتُمَو اًفَفَحُم ٍةَراشَبلا َنِم هللا ٌرَشَبُي ىّذّلا كلذ «موُريبَكْلا ْلْصَفْلا َوُه كلذ ْمِهَبَر

 ىف هد َوَمْلاَلإ | اًرُجأ ِةَلاَسَرلا ْعْيِلْبَت ىلَع ىَأ لا
 نب لك ىف ل نافاضيل كنارف ىه قتلا بارق او نآ كلاس ْنكل أ عل 0 0 سا ”وبَرُفْل 03 ع هد



 موج مهرس ت1 77ه قروش روس شرسكوراب ا ميش لم نمل ارسله رشوسمتج رن ناك
 م ل يا حت ا ل ل

 هللا ىلإ نارا ِةَبسي "ابك هللا ىَلَع ىرتفا َنْوَلْوَقَي لَ مآ ْهَفِعاَضيَف للقلب «مورْوعَش بودل دل

 حمُيَو لَم دَقَو هرْيَغَو ٍلوَقلا اذهب ُمُهاَذآ ىلَعِرْبَّصلاِب ْكلِبْأَق ىلع طبر ْمهْحَي هللا اشي ُنإَف ىل اَعَت

 :ةروُدصلا ِتاَذب' ' ملغ هنإ هين ىلع لوما ةجملكب ة َقحْلا حيو هز وْلاَق ْىِذّلا ّلطاَبْلا هللا

 مَلغيَو اهَنَع باتملا ِتاَيّسلا نع اَُْعَيَو مهم داع ْنَع وعلا لبْثَي ئِذَلاَوُهَو بولا ىفانب

 نرلاسا ىلا حت ٍتْحِْلَصلا اوُلِسَعَو اما نيا ُب ُبْيِجَتْسَيَو ِءاَتْاَو ِءاَيلاب هين ن وْلَعْفَت اَم

 مهي هِداَبِعِل قزّرلا هلل ١ ُطَسَبْوَلَو ++ ٌديِدَش ٌباَذَع ْمُهَل نْوِرِف ]او هاضق ْنَم ْمُهْذِلِزَيَو

 'ماَشيام ردقب ِفَرْرآلا نب ِهِدِضَو ٍفْيِهَحتلاِب لِي ْنِكلَو ضال | ىف اًرغط ىأ مهعيمج اَوْعَب

 يذل ارهو هيو ريع“ روح داعب هنإ يغنلا ٍيشنلا نعاني ٍضْعَب نود ِهِداَبِع ضْعَْب اَهْطَسْبَيف
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 هدم

 ىِلَوْلا َوُهَو ُهَرظَم طشبي َتَمْحَو ُرْشَدَيَو هور ْنِم اًوُسَِي اًوُطمَقاَم ِدْعَب "ْنِم َرْطَمْلا تبعا لَو
 ُولَح َو ٍضْرآلاَو ٍتاوُمَسلا قل هيا نمو ْمُهََدْنِع ُدْوُمُحَمْلا َةِْديِمَحْلا نييِمؤملل لسحملا

 ْمِهِعْمَج ىلَعَوُهَو ْمِهِرْيَغَو سانلا َن ّنِم ٍضْرآْلا ىَلَع ٌبُدَياَن ىِه' باد نم امِهَيِف شنو قر ٌثَباَم

 هيَ ىلع يلقاعْلا بْن ٍرمَّصلا ىف *”هاريدف ءاَشَي اذ! ٍرْشَحْل
 هو

 لال قتلك اوكا مت ( كبف, لج هت ا لا ل 520 ل

 ةررتتماكب نا )ل دهس دعس لم لاكي وك امك طنا زج اكقتك ين دوج وا( رلصرل حب حس لاادواانلكل ذاك يا ) ل
 لن( نيم ايش شل ) لير شري ل( اكرافك 7 نلا( لبؤت“ ما يكد حس لائصت ب كلا لي تر رول( سلوم اه ابر خاص
 روا كروم ) قد لتس زاجا ذسدطلا لتس ايدركر رقم بس مرن ( نومك ) هينا كس كس( راف ) نا( ف ءاكرش قس ) نس لوبن
 وماي وم ل صيفا او ( هيلع لي تم يقلص لمص كي زفت شط نشل ) لوم ليو مد تاب نكل صيف لياركاروا( راهن اكتم اي
 فيك )ل ا وردرورض هوك( لورفاك ) لوما نادل( ناجي درك لصيف نتا, كس سوثاملس واكس نارك دام لاي مووأر افلا )

 نلايئارب وج لمايند) تلامئا ياس لوب( هد فون ) تدر ذك 2و( لب تم ايف )وك ومل الخ كلا بأ كوه با ذع(وهد

 ماكهتللا لس لوبتاروا ةسال اميل كرد لاقل لم تمهل ين لهدم (ةسابوزعل نا

 رار وبات نا نجود را كان ةمب * لب اقم كس وكول كت يسال اوت لل لل واب كأس تشب« هو كس

 مي رشتو فيكس ؤوناب حس تراقب رسشبي) +! دع ددشلا تداثبا ل ل تس قيس ماعناا ذب كي لد ونتي قرط

 ' ليت بلطم وكي روا( ب فيني تلاسر ماي ) س مقلم كيل ب[ لات رواة. ال ناميادجك نب ذيسا( تاسع
 راع وجوكر لايخاكى راد تبارق لا يكل و اتبلج ب حس قلن تبا قتل عتق: انتا ي) كس قاتالس ىراد شر زب ابا

 لروح( لوم لت نوخاش مانت كبل رق ىراد تشر لك تِو تررضخت 1 _لتوبك جس مئات قمت اب ناايهرو داهمت

 < نادر ثا ذب لاو تنك ا د ( اكل وم انك ١ شنا_بشالب( رك اهدي بال )كح ني درك ه دايز ىف وخروا لش نا م: كيس دك( تعاط) لج



 عون رسم مي كل 01 ذيج ىلا وش روس "هرب نأ مس مششر ص. نسل اص ريل رشو جرت نامل
 م ب و ل ل

- 

 لكدتلا تبنى آف )< اهكر ودنا, ث وب#ذفلا لس ربت تل لول كاوا( لب ما) يك هجساجي داع ذيول اس ذو ) 1
 7 "يد انج دهس هريصت 1 ندا رو اوك نك كدا )ل ههندن ءلدك بأ هاو 'رراوسا كر قر

 تانك الكت باث( داب 2 نيا لس لاو ) تس تاكا تيساو قداح جرل اب داثم ( سيث تس د كيري مج )وكن ا دفا

 ةقروا هناا ل 0 ا 0 2 نا )تايئادوروا ( لت لوي نروعع )تت انا لش ب ىل لولو هو يشل

 قوق ناوورد أ( تع مجتاسلس اتروااسب راد ولاا اح نت 00 7

 هدايزردا تس لضفوع اددا( ع اتركارول لاس انامل اوووج) كس ل الي فس لؤبناروا سال نامياوج سات ل دقت
 «<ادرك ارقى زور كس كس لودنب( بس ) يس ادلا رثاروا ل باذغ تغشم هس .رنلا ني دم 0

 ان توران( لع تاب رو ردارم سس اسد فت هرعر لافتا لرتباخ عراتا ليلا د | تاع ِ ترام( بس )و

 هدول( تس قت تدار ارث لل رت واشكر وا لي كل هس ضر واتس اج و اشلى زور كل حس لورتب شن ” ياي انج) < اتبإو

 معإ كس كساحو: نول(. ديما انس داب )2س ىو تست اسرع( نبي ) لي د , جب اهيا د ورواه الاد هالو ةئساج و[ ورتب سا :

 كح لوما ىف لاا لمت را ( ل داتتع ا نس - نازح مجلات ( نامأك نينو )زاسراكه وردا © ان اليت ( شراب ) تتر ليا دوا

 نسدو كاع 1 ل: ( كرا قرم ك2 مال اا تح ىلا  لورارتاج نا( هع روا) ت 4 1 اك ناك زاروا لولا أ 1

 < دداق اح بح قري نيم ان ياو م( لع د )ووروا ( لج لرمي قلتي نش زوج لإ زج رادتاج هرمجطو نام ,ةباد) يذ

 ( -جسايلرلكب لاني لو ذريغوكق ولكل نى ذ نري مهعمج)

 2 للاي بسكشم كس لك لوما - رن تنئرشكرل |وقب روا بستم وخإ لوقن رثارخ و | 0

 ده دارم با أ اجلي تك الراداديي قاكروا سل خي
 -كن يفي نم رواهسساتوم كرمال 0 ١ لوعفمر ءايتا .اهنم هتز

 5 مولاي م رو رمت ردا لنا :ىطقنم عا 2

 ب لا بوف عننا ل اوعرش

 ري فا بلا فترطيكل0 ةاضعرم زيت رك كا وزاجمي نا شم اوبسكامم

 لدا تكا مكاورمي < ا” اجاب ني 0 الوم بشي ب 2 اورق

 كى ريما ان رك كشوف ىلا نانا ب 1 7 هنود رطل ع ل مسا# دك جو قش ا سودروا ل 3

 ده لام ىو ل انبدرلوم ع ا ورورضورطخ_ يس نجر ذ قد لتس ثرروص
 501000 2 لوم متر هكا .جلا اههزنا .تدجلا تطور ىف

 -اكوم بترمبرد لف لوارع لم نامي اروارزجرم لعرب عوج ٌعراص

 -ب فراك نؤاشيروا< هي ذاج دنع .مهبردنع

 تبلا لم ترروص كوبي لوصومر رواه ايد لات فو زحدت اع هبو_ٌرش_ رش خلا ىذلا هس ءادتبمي .كللذ
 ل لع زعل با لك نبا .ةدابع هللا ريشبت كلذ ىادقئتر ليكترو رش دم اع لش ترروص لكي ردصع نمو نوت

 < # اسكس فيك يد نك ارق لاب روادجت اسك فيت يد

 م



 هنأ "6 زو قروش ةروس نر و راب

 :ىبرقلا ىف ةد 0 الا

 27 لنا سن 0

 عع 1 لوم لي قرط تاع لك نسج سس نادتات دو لب ركب ترضخ مل ع قب رفيع قا

 طاح علني( ومكر ةةدظح ال لظاهل لاد اخ منا و عروب قزيغرلا لايق لسانا ةماعلا قناكت لع
 1 ورك اراوأ ول كاستتلار يه

 وب عم" ل راصلا !تررم>_انق سا راهس - لو كاكايي ب اة ا مدل رف تسر يجب [بج لي لوقارسوداك ابع ننا-؟

 - ادرك باوك انس بم قلص ىلا ل ةيي بآرك كسسدف لشد كي 8 رواايكك ول نصب جتا سكس سا آرآ
 هس باطقو ا لل با امن بلت

 كءائدد جس قرار رذردا تع اطا ثلا فمع ردا سكت اقتل ارتبا راك ب لوقنع زمر لل لاعب 2

 ش - كبس اج انج لك اعتسااكلا لن شرخ

 بمر ل تروي مدا تس بداقا لك“ لم تدوس كردددوا هس حسنا قت سبا رق ل تسر وص ل رمل

 26 ُش ناد ردت نوال نم ميستو لخو رطاف كيو نس شن ” تبا رق لبا كس ابقي ترض 1 < لث كس بيتل

 نكل حالا روا ع كلا مكلئسا ال لق لي حرابك تخت ءانشساو“ ئبرقلا الامالعرسض 7 و
 دج لارتا ةقط رجا ةروصتسبا رأوا

 لج اذ اهولتصرم اناس تايضأشع جل مث لرب جسد ام زل ضن .ةيسدح

 .. تعاط قش ظفل لا لي تسفص ملا كيد نك ش واااو ني دل لك هءالاو د ركل وبول, نادر دق روكش
 سا كبارا تن

 سال وقيد انج د لحركريصرب ناي داك انيس ات لاس اني ورك وبس وكس فيي ش .كلبلق ىلع متخب

 ٠ - ايكو مارول هرعو

 كح ياو لاطورشاع قطو دعو اكسس اوك اب توب س 3 لاكفطعب متخيو_ لقب لقت هللا حميو

 ل ايي ل رركشلا قفل

 | ايكرأواو رطل عدي لع حمي رواسب 1ع قحيو

 جس نم“ نع“ .هدابع نع
 .مظعتسا مظعت كت 4_2 لفي كنيس دئاز نع ساكس ايكو راش نرخ“ بيجتسي

 -<س اتاجاهكث غو[ راب لداب كل لاس ىلوم بل كاب لزج حس جد كى است .ثيغلا

 -<لث ءولؤللا امهنم ج رخي تيت جس دارمور فن يشن لاهي كبيس ايكهداشا ةسرسش“ .ةباد نم امسهيف
 4 مان اوك سف ضب راد نو ةلوئد آرب تس روشة ايدو فرص يلوم بجد لن لح وم لع نع ز فرص ب اود

 مخ نرش جد رو وم لوم تت سدر انهي بوز ككل ع نات 0 مقالا

 نو لل قت
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 مسوس مرسل تي ما روش روس ؟هرسأورا 4 ٠ رلج, ني الجر يأ مرسم تنم

 ركع نايباكبو كتم اقر اكناح ديري ناك نهسهيا.انقركذ اك تاو كتم ايف ني رك بي تاي بج ............: ثنايا لير
 كذاك ب يخت كت ررخ ؟س كب كس سادألب سس باادج اكن ادا لاب كطرف ساريا لين تفي فريايعد كولد و

 ءاكرش مهل ماك سا-انتايكايكن ايياندم بلا تدير شوري ويح لكان نتن زرد ل خلا مكمل عرش تعب الكوب مدا
 - لو < ءامرفداشرا نوبت رو ريالا نعد ح

 نهتم موا اتاري نايانع او و“ يش رول وين دع و ركوب نوجاخي نيدلا وعي ةررطوا
 لاس كيب دم نايب ءحارص نوم باو نث اكن ان ةمرون وم مورس باث اك ولاو سد“ التم ليي بير فاكس ايند ل دييري ناك

 لج داشرا ف تمم ر وطاح مكلئسا ال لق تي [تيين ات لك د نلايمرو كس اوم ومي ساروا ليصنع قت 12
 - هداعاطن ءاضم ل وت تلا سروديح ول, كور حس ىزتفا نولوقي ماتبي ؟ خرط يا

 نرسل اى تاور كيا كي ارع نبا قلت 'يبرقلا ىف ةدوملا الاتعآ
 بأ 17 ل اعع بج كييك فافكب حاصهئانج لوم لذا لتس لوس آيدكس لوقا

 رينتت صقر ارضت عا اا .اه ءانباو ةمطافو يلع لاقف ؟مهتدوم انيلع تبجو نيذلا ءال وه كدبارق نم-ايكاعي اجو

 لارصملس لات تيب رجا ل ذاهدالع هس لاك و كل شا, لأ ىتكس_ كوب و ترضخ ررطح قلاع رك قت لون: تاغ
 جس اتوب م ولم موك

 ركام ا دجتاب رابود لع باندب لكى احن قر اكبتكك ياك تؤم مولخميسس تايون” بي لي ذ كس ةبوتلا لبقي ىذلا وه
 دقف ىريغ بر هل سيلو ىدبع نه تييحسسا دق_دءداشراراب رستم لد تساهننلا فرط لك ار كيس رك قتل
 ش .بيجتساو هل ترفغ

 اماو هل اهلجعي نا اما اهايا هاطعا الا ةلئسم ىف هلل ههجو بصني ملسم نم ام-هس يب و داشراحررطىا

 .هلاهرجخ دي نا

 هنيد هيلع تدسف ال هترقتفا ولو ىنغلا الا هحلصني ال نم ىدابع نم نا < قت ياورت ل فس قوفب
 .هنيد هيلع تددسف ال هتيدغا ولورقفلا الا هحلصي ال نم مهنم ناو

 دب ثعاباك لامك ترف ةدرواهس ستيل ولد لس ىواينو قش .ديرسي ناك نم............:# لرش ل

 ري تار رانك لاب ورظن كا لم لس قي كوب بل اطاكق كت اخ روت و ضن كس يروتفروارطي ان لسا
 ناب نك ع اسر هي نول لوك دل نزيل جيهيرلا ل نوه تاك 1 ياو
 فرصربج هرم كراس ىلإ لس كيلا ل ل رم دي عدو لح ليال, ترا اون وج حس تلكرب لك و نايا ل اينو دوا ومب دما ذ تكيس

 تممق_ سس يو صو قت لوك ل كس لا كلم اين د نايا نس لورق ل دلي تاغ 12 - سا كوم ك- هع اين
 2 متروك اج لا اكو لع

 00 للم 507 نرفع

 لاذ نكشف آي -اهداطج تساراكت اخ 1 لانك لومة شاد لو زر لاو لح انت محل لس نبقي وا قرب دج



 هه "0 م كر وش قر وس "قرص ل نم يع ريس حررشطو# رت نما

 لوح لع اينو وب: لسع رايق اكن كمال ! الحول سنس نور وا هو الغ لس دقلا- لإ لا بلابل ئاءاك سور رك وتيتو تمار

 لاح ا ا 57 راطظنااك ا كرمي تقوو رقم لسيف لك نس. سب كر را در نتايدرعو 2 لوك

 نرد تر لادن طماع زر نرودقو اة ع 0 0

 ملل لت شادربرطاخ كني دنيتوعس مكرم لمان فس ومجد هكس لوم داويراد نامي بلا .اونما يدار

 اة رول و زد 1رمانمرم ل نلا- 2 لوم ايش ترا مد !اىورردا ف 1ع جى

 ََ اك روس ذي دانى ليي حس نع تاب قدور افكت -< ابد ات داشب نومه ت ,.ىدذلا كلذ

 حب كراج لاط عن | زال رم اونا رت لمرور باور نم كايعيو تن ومش ييسر راغب

 كداب امج دس اللف... ..: كج اهاناج اذابعس مى كس كطءافاكعمارظو تيان
 ( راتب تساراك رالف ل مياكهقلا رجول فرص لب جس شكك رت ىلا لو قرص لج ا كح اكس آد نع تادف اتا اكشم رطاخ

 دويل لا ا ل 3 نات فرص تت نيترو كيم رب ساس مث لو:
 58 قاد ا مغ لي تيامتوديت تاىريم وركن تس دك ل و نيب دارهم تنس ل "تيكر ار

 لال ل وم راح يخي م اني اكرشا كود كد 10 ناب ح لاسر ءا ذي لاصنت ورع وتولي شر 100 لايخاكقرادتبا ف

 ايدو لد رأي كلش م اكس زاب دلج أ تا رعرذا يق 7 مد كرم 200077 مار قت 8 فاسااو تحل ارو قدا

 فلاب رواولرلففاص اف لوم تاب ور ل وبقوب لوقحرلا_ول ىل ول ل نازي كل سدو لوكس ارواو نعتساب كرو كرس
 الب ومما كريب كار 10 ا لا م3 لس يما هد امج كش لوم الغ رك

 ب بلطم اك ا ن مي ل ماكو مسا سمو فيا بحب «هدئا فايل ا كى راد تشرق ؟3 آن ذاب عس فالغ يتب امج

 نامياري م روط قدر طلح دقق رطفيطل سن تءاب ىلستا ل ليك ولم لاهيا دعب كس ساروا سرت م داو تشم ىلا غل ين

 ب تمارا اهل فرط 3(

 , م 1 عوير

1 

 اكاسص ل فرت مشل نيج كل قثي ل ل تدوس تارت ت١١ :< نامياوج تبيب لا تبح

 2 ا اك انجي ردا غاي وي تربك وا نامي او انين تبى برب لبا وف ”,نايخاكيسراقاو لير ريم اور تمم شما ون

 ؟ دأب حس كلاش ناياش لتي ترضخت 7: لدبي قبس انه قابس ايس لون ناش تي آرت
 رف لاخررازطالا(ىقلهروا عين لع رود يأ لث لآ 7( ل كس نلايب يفتي ل تارطح ضن حرررط لا

 -وركى رادساي رقت كت يروا

 ىت ىلا تحد تول س اي انوجاكى دتوادخ بس رق ايمحو لسا لي ماكر ل سايل دن واد براء حس يرق نس ضل رد
 -جس قا لبي ره عارم اند جس فيظو لا

 ىلا نافيا اراك يروا العب صج كيس داشرا تك تراب كن يؤم تاق تدرب سا خ هلا و نمو
 كاردا هس قلت للصفوجلا حا كر يندروا انيك اضا لش باور جاك الط تر اكس ايداع# لاعب كيا

 8 رش
 - نب لاو ورك 2 فاعم 1



 تع كاتس 4 م ب كر وش روس جرو ا شل, نسل لاب هسفث حر رو: 100

 اوكري كن اوس لج تس اكل مازللاك نيب دكت وبن م اوكد انوع ب ًارافك .نولوقي م٠٠: ل الر شما ترام ريتعر ٍِء

 رم داينب لكتلا, قمر اوس ءا رفادوت
 وج لف ترد رق كدطلاروا ومب نكته فن ىل لوفد انوش انور الن حت 95 0 لوا

 - ليث دبارب دج كاتس مالم

 كح ل وجتروا ايد ركرم اظو زم دياب كس جهدك سيك كس هات تسل تنال تدان ل فال رو

 - وم نرب ال زخي تب كس يب لكس مزن ا وم اندمجت كيس لبنك يم ارب دق
 ع مز وش - موز انوه اعز الك بسسس

 شم مو رطل لا ل 1 را اظن رقم الكاز س نابذ كاك 2

 رمي لد كس ب آس اه دلال داش امن انج - اينلج تباخ نوم انوع اكن يضخ عو ايس كيس [حر رط سا نر
 2 انور ادعو مورو! كح داجاتزخجت مالكيي رب بلك ب تشر فروا“ أس دكا

 سر صودروا تيس د سوم تدداص مالكم از يكس لاح تفوربب تد دقي ولرقبا تود كم دقن بي كس ب لسع

 ماكج اللي اتم لك ترج اظل تدع لري ديتاب كس ل وصب اجرك دافع وكد ا وعئدقلا لل طم كس يبل تداع تس ود كام قم
 حس دباشم لكل اندم دم امقج دوا لم ديس قمار ستر اد اترك اي درب نرد تالا 2 تقيس دع

 مد ديل عنو نعطوا قررت كن كرب نا كل نا نإ طع نا دروع ب ؟لاوب كيو نها

 تاق نا سس كس كتبا رك يروا توجت ث وجت ريروط لل ا يكس ر قراجوك اب - انعام ايل يعش لاس راك ن اضيف
 كح سبوض لووول مل 1 را شلاروا جس انو وكروا ناكر مم فس قلاع لو كاك اج ومن مولعم

 لس ثبنعس نادوتوو كل لاس نلاو

 0 آ- لإ نيناربو لئالد لاف ردا ىسدارمحس ماك ىل تروا بلا تداع د ارم هس ماكدا ىف وك

 اربي هداماكربص لش ب 1ىلاخترثلا ليام رف وم تس ركل ومر لس تفي ترضخت وكلا ف مطالع رسمي انج - لن قلى
 00 ٠ قب اطمك قابسو ايسر يا لا فل ل نر حال ل كاد اداكي آت نس

 هك

 ماركت باناوري ال عام كت فلاؤعروا كس لب اج 1ذاب حلاتك" يا كولوج نكي. ...........: تمد اشنبل ده تمب انا ومب وف
 كس :ركاريج_ج ماك راهي [ب اج ماك نبا ةءمئ كج قداج لان تءاثبوكن ات لبقي ىذلا وهو تعآ-كس لي ايبا
 ركن ويطلقتكروا حارق ل وبقول ىك نولاو حرك ووو ايرف.ل ماهم لي ترف [ فات ثلا لإ طم كس ماكر وا دارعتسا ىراببت

 1 1ل وقت وابعد تع اطارواح_.اننسكن ا قتوو لج لح كى اه دنب كيترادتامياجردا ساجدا رففاعمدوج واب كس نس

 ني تتنك كح نا لويد هذ كتتمد تسرع يرفكو راكم غخيساج تبا ب اترك تي انعرك حرج مهذب حس ليئاض ماع بسا كلور

 - لي دايت زم



 71 نايل اجر يضتجررشو لج زينل مقاس رست ع ب 77 فد روش روس. ؟هرعاوراب

 لزج ىل كأس لولاك هلا .قزرسلا هللا طسب ولو ............: بير ئبسسدن لور ا بست لك اين
 لت مامانفكجس وبن اضاقتاك ارو ن الجب ماظن ستوك يورك ع دانب كرك سد تاووو زارت هس وكب سس لج اههو- لج

 كح سل مولع تدلي دال ةساجاي درك ةايسانو؟ بس انم انت حس تياعر ىف لاح اروادادعتسا ل 0 ا
 -لث تاس اس كاش لاح بس _للول حس يروا رتبت تروص ايل شب

 ماع قرادويامرسدما ركاك حي ليتنا ا جس ايك ايكو راشا لي تمي ؟فرط كيلا تدلك جب كس وهن ماع كانغ
 ناين اروا كس اجوت ماع ىذاين بس قت اين بس فرطرج دوا - لج ددت نينا كى الى لق جسر شرف كثروا ساجد

 ىلا زج لود لول هش تس تاب يبي روس قداع مورو ب سعد تعسر أك يار زج اى

 روجوم زج هو لك اب كس ل ل: جر اتق او كوم دن زجج لعاب لس لملاك لب لوم لكل اي لع سود: < لومرورط

 ةوتشر كك وك ساجد« ماع لال 58 كة ة دع سرد كلا تش كيك نايت

 0 "ورا ريس ار أس اكتسب انج ارو! 6 رب لت ع ردوا كلا ا د سنو فرط كى ل لو

 ب 1س ساكو د وصفت سكس ماع ءانغ تمدوص كاع تاب نيكة اجو متري مترو ماظناكملاعركدم ماع توأقب
 بيرك قمرا ب فيلا قش نا يسرد زج لل[ ل قس في هز :ت:يز 3ةئايدب مامر

 7 ا ربا ناك "زج لوك كارد انو ذاشروا كداسفورتتف داس س جوج لعند
 ا

 اك بس: لش_ نب اوم تاناصقلمرموددج كا ونت ماع تداطب لش تدوص كو: ماع تجامورمتت ارب

 كس ماع ساعة انغجس ضمد ناياكرمض لاه نكي ىذومد ماعكس رتل تدك عدوا لب اجو كالب دوخ

 را تين سانام ا ل هس قاد قم اهمااك تاني ماع لد نجرج رواد اس

 تسلك فوم دش ماع نس انغ كل س ىا لاهي هس نو - كوب مكس نااصتقن كس ماع ءانغ جن لاصتتن كم اعرق عل اكس ذاب
 يا ل ولا

 لكس رسد كيا لان قكر تلاع لت ىلا كح ايا ورد وا ايكءايكم اعل انغرول راد دباس اترسدنسكه سب لت
 10 <س اناا لورو ترطقوروجوم "حابه ماع يرقت مانيب نكي جسر وكذا عمقا ذاكرشر ردا سر لس و

 [ عراد لوقت دص لول جس ل ثيي دع- كاجو ماع تكرب كب سحب ضداءذكس دهم ماما: بيب لي اج ىدركى تلاع
 د ناز ب يرسل لأ كل جر نكس عنق اسا لرب نو شار ل سدح

 0 طسب دج رك لابو الو ابنا تيت لوم تارت حابه صرصتير ب لوم حل ابط ماع را حررط ىا
 كلى نو اك يبس ضر يوك كد وم لبيب بجرم تاداذب تل سا كج ب ار خيب قس يك ارك وج دوج ومص بس اكتساب

 < ىرورض انو تاكا دللي دعس ل

 و تمل كي ارثلالئالاح- < اتجوم للاب مد كي تاقول اب نوه رمد لبي اياد ذك س يقلع كى رند انوا ى كن انا

 ترن لودنب مك ا ح-< اني اليمي فرط لورا تااكرب هدا 1ك لايهم قادوا < اواي لات تضر نارا ساشا

 هس زادتا اخ كيادكك يارب قذور وو بجروا ع ليت لس ىا كف ذر لو لتقل ل بر ابسا كس قالك اج



 60 قروش روس هرسنوراي ال, نال رين نرثدمت ظنك

 0 كويس حاسب ل تءاقا ل ا ا < انا رف تمانع
 3 كس صاروا قحزاي لوم يبوس وو هاوخ باابسا كس بابسا نلاروا بابسا كس ىلا+ قدس ىو لشن رساك دج وتو ت الاكس داس

 د انس زيتا لي لسلس كب سابسسا سعر أكن يؤم كيا ديلا جس راف ة ويش ف قيالام رس ترص ل م قولى ا بس عراتنورن
 لع واول تا هيدر دوت اد قلوب هس ل ايبك للام لكم سا .ىذلاوهو

 لون موكرعب ل ذ_.اهوم قالا دفد تروا لاج وب شراب كك
 لام لي قولت حس متكل دذفابالك كرم لوف ام 1 حر رط كن ين مك يس اتم مولخم ل عسر جالس .امهيف ثب اهو

 ىلع كاع آو نا ز لس لورو اج روا كر فك اوك بسس لع تنايق ىتو سريع ملا ععس داس وتل تاذ ل لب جس

 نقع وزجر جرب < اندم لاكن تتوب هزج كيا كك نتن م سوم نجس كنا فسر جسهوديج قرصدداق سم

 كش فلكم اظن اجل دارم ردى ذأ اجرك صر عب نر وص ديلا نتم قو هسباد ل تابت أ لولو دري لعق رورض

 -ان؛ + ل وج سود اذ

 -ج هدي لولود تعدي دوا كر لم لا .ءاكوش مهل ما :لولسفناطا

 قلب تبس لودادتبا رو ازرعا هس لاله بس لبيس سرق ونس شرع كادم مولحمس .مكلثساال لك

 62-05-50 ديرما الد تحب بح لكل دع
 .ىترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف تكرت 2ك ايايرفروا ىبحل ىتيب لها اوبحا جسور شع دع ل ك2

 لي درك سم لو ل يآم دك تابت ان كارأي ايم ناب ز لكسس [رفلاب .كبلق ئلع متخي هللا ءاشي ناف

 باطخ حررط لاس لوكا تيا دك تك روي هرقناكربكا ارتلا لمي لاو بلغ ول قلتي يف داو هاجس 02 0
 -<جداثد ةتتقورب هس هاهو بلس لاوحا لاو مولخمسس تا تاب دو

 -ةجساياندج شو اللا ةديغم ب واح انو رضم سب ل كس كل اس تاتا ضن حررط يا هللا طسبب ولو
 نم ُمَتبَسُك أ ْمُكيِدْيَأ ُتْبَسْكاَمِف ةئَِو يَ ٍَْيِصُم نم ن َنُيِبْوُمْلِل ٌباَطج ْمُكَباَصَأآَمَو 52

 َْهَوهْيَلَع ُىِزاَحُي الف اهْنِم 4ك ريِثك ْنَع اًوُفْعَيَو اهب ُلِواَُ لاعمال رثكأ ّنآَ ئينآلاب رو بودل
 ىف ُمهِتاَحَرَد عُقَرِل اًثَُدلا ىف : مةاسصلامف نيو ذفل كوع انك ةرعاا ىف َءاَرَجْلا َىِنني نانو مركأ اىلاغت

 أ مللا نود ْنَ ْمُكَلاَمَو نوم ةضْرَأْلا ىف انْرَم هللا َنْيِزِجْعُمِب َنْيكِرْشُماَ متنآ آَمَو ٍةرحالا
 7ةمالغالاك ِرْحَبْلا ىف ِنُمّسلا ِراَوَجَلا هيا ُن نمو ِمُكَدَع َُباَذَع عَفُدَي ؛- ءرْيِصنالَو َيِلَو ْنِم ِِرْبَغ

 نإ ِرهَظ ىلع ىرختال تبا ةكاَوَر دَرِصَي َنْطَي َحْيَرلا ٍنِكْسُي اشي نإ معلا ىن لابجلاك
 و ا ىف ٌرِكْشَيَو ةَّدّضلا ىف ٌرِبصَي ُنِمْوُمْلا َوُه هت روكش ٍراَبَص لَ ٍتنيال كلذ ئف

2 

 ترد ٌنُهْلْمَأ ىأ اًوْبَسك اَمب ٌنهِلْهأب حْيَرلا فض نفع يأ ٌيُكَسَي ىلع نطَع َنُهَقبوَ



 7 - 4 +. سماق 6 5 1 دخل كد
 ق8 ا ١ 5 م # لال روس ترعبوما مد م رع ا ريش م 9

 ٍليلعت ىلغ فوطُعُم بصنلابو ٌقناَتسملم عفّرل

00 

 ب ملْعَيَو لَها ٌقِرْعي الفاهنم : ف فْعَيَو

 م برهن دب صخحت و قتل ف نالوا نلت خان ني قر ,َكَقم

 ٌباطح ُتيتوا اَمَف ل اًمَعْلا ن ع ٌّقّلَعُم ىفنل د ملا هيج يتاذعلا

 عار لرد انو ب تالاهربقلا ١ هلاتلل تلا كرو لن 4 نا جلل
 َنيِدَلاَو ِهبَلَع ْفَطْعِنَو و َنْولَكَومي مهَبَر ىلعَو اًونَما َنْيِذَّلِل ىققُبأَو ٌرِيَخ_ بولا نمل
 اًوُبضْعاَم اَذِإَو لكلا ىلغ ٍضْعَبلا ٍفطَع ُنِم ِدْوُدَحْلا ٍتاَبِحْوُم ُشِجاَوُملاَو مالا ريك نيجي

 د ّنِم هيلإ مهاعّدام ىلإ ةوباجا ُمهَبَرِل اًوباَجَتْسا َنْيِذَّلاَو َنوُرَواَحتَي +[ نو رفغي ْمُه

 د هه ورواَُيمُهْنيَب ىَرْوُش هَل دي ىلا ْمهرمَواهْو اذا ةولصلا اوُهاَقأَ ٍةَدابعلاَ

 ىفبلا مُهباَضأ١ آذا َنْيِذَّْلاَو ٌفلِص رك ْرَمْو هللا ةَعاَط يف هجْؤَنَوُفِفنُي , ُمُهاَنيَطْعَأ ْمُهََرراَمِمَو

 ةَئْيَساَوارُجَو ىلاَعَت لاَقامك ِهِملُظ ٍلُثب ْمُهَمَلَط ْنّمِم نْوُمقْنَي نأ ٌفْئِص *هوَنوٌرِصَمَي ْمُه ملل
 0 عقب اَميق ل ل ا

 5 ١ حلصأَو ا انَع نه هلا كار يي هللا كازا ُهَل لاقاذإو مهضعب لاق تاخارجلا

 نيِداِبلا ىبا هم :نيملظلا ٌبحُيال هنا ةلاحمال ُةَرَجَي هللا نأ ا هللا 9 هنغ ٍوُفَعلاب نيب و ةنيب

 نم مهبلعاَم كبلوأ هز ناقل ملط ىا هملظ ذ قب رصتلا نمت ُئاَمع هيلع ب بنر ملظلاب

 نضارالا ىلا ُهَلَمْعَي َنْوْعْبَيَو سانلا َنْوُمِلظَي َنْيذَّلا ىَلَع ُلْيِبَّسلا اَمْنإ ةَدِجاَوم ”'لييَس
 نا و زواحت وفور نفرض نمو بز + باذع مهل كلو ْيِصاَعَمْلاب ْقَحْلا ريغ

 اًعْرَش ٍتاَئْوُلْطَمْلا ىنغَمب اَهتامْوْرْعُم ىأ (جٍؤِرؤُمألا مَع ْنَِل ْرُ ءاحش ربما كلذ 1

 مجول وماكو: كك لس لوح, قت تس دابق و ع نكي( تدشروا لب ) تبريصتم بج ( ول ارسم ) صم ا عت .......: مج

 ( كورلا تعسلف رطل لوتتاب لس لا لو ةساج كس حس هجتب هلقوج ماكر ثكأروا لن دم كس هانكج نس مقل )جس لوس

 وديا حس مله اان داس نال ترث آر وا اجي د لبس زم م ايتدرع ناك )تان 1 لول اكس تبدا

 55 هدول 1 تلا)ءءا( يلو ووصل _ كر يلي تاجرد مءقورتا هس نات كانو ل1 نا مول لول وار وصلب لا

 كس لا ل يبتج )جس لا كد د» اح كل وكام ابن( هوالع )اوس فلا( ولك عن حس سال. ) لع شرج لعن نين( كن

 7 الاد” ةج ايراد د ذم دام زاهي )كيت ذاهب ل ددنص ل( لاتثك )زابج تس لوجان كلا ملم روا( كش اهب حس باع
 م

0 

 95 .ءرقلر سلا م استر لي تلا ثول مرافق ندير انور( قمم ر# )دان ع دل نب



 نأ” لج روش روس انهو راي شجع نمل يع ريسفلحررشو لج 2 نيله ميسا سعرك ب

 كح لوارم قع ر نك يفطغا#ل ما )درك اتت و اج نا.( لج ت# ركاوارك لين لتر وا رب لع تيبس و يو دارم

 نرتاح كي رولا فرق[ نوراوس )تس مج كلامك اكس نا( سدرك رخ تميم لوراوسوكل واهب حس لولو

 ري د قم تملع لاش تروصى كب صرواح هفئاتس تاس نر ملعي) تاع اوم مولخروا( #راش قرون ا )» # دكر ذكر د تس

 الل و تح رتل هازل ل ممول ١ قرات د7 الدان( ملعيو مهنه مقتنبل مهق رضي وم رطل تابعي قا فوط

 ( حس سشئلكي سوظفل افتح ل اهعكس سلوتف لوفر كح ملعي المت روا- اراب سب اذع) لئأواهب كسكس نا

 2 2 جب ل كنز ىوايتد لطب و اين الد اد( ناءاسوزاسأك ايند )كيج ( ع باطخو ل ورسودروا لوف املس ل

 نلا هو راهن اب هدإي زروا هس رتب حس لاا امج ردب هو جس( ب او ) لابي ك ثلا وج ر وا( اجوبب اف بسد عب كس ل اهنا أ )

 هرم لو نكن دج دوا ( ع فطعرب نا علم لل )١ نس تك راس وركوب راكد ي غي دوا مس 1ك ناهياوج كل و

 ولعت امصغو نا بج روا( تس فطخرب 7 5 لاجوم بحجاددع لرش نم )تل لولا كل ايح يس دوا لو نبك

 كح ارو( لو تي كل وقولت دو كت داب هديه زن 0[ م اكراكذروهب غيسا فس لوكول نيترو - ليث تيس درك (رذكرد) فام

 لن 2 ركوروشم ٌعراص كب ) هس اتوب حس هدوم لج 1( اتعب لطرد ضئادج) ماكرج اك اروا( ليه قاض لفلتسا ) نيج دب
 رياوترا لول دلع ار قدقلا) لؤ سد "قرع لي لاس ( د )ايكاطع دي وج لس مروا( لم اكتساكذ :ا ىرلج

 حرك اصاب نا نو نك لرب مر طوول نع تل لوا بازمر عب ينل نابع كنق هوا( حمال
 تل ىاانبك ارم وكل دب) ساو ندم س لاب بديا ل ذايروا( ح راشرا لس اد اريبج لج تع مانا ىئانتا تس لس اود

 انيل اك الع ضب < مكك اعقل نأ ان سن ومن نلا تب اشم ةروصروا ساو اريج ٌلارب لبي سلك روس
 رالصاروا( وم اين )6 درك ف اعمإ ضرب خي ( حس تاجا كنتك هلا كاازخاب اوج لح لاقل هللا كاز خالو ع

 قو( ام ارق اطع رج اوك ئادقلارورض شم ) حسم ذ تس دقلا ب اواي عا و ( كسر 021

 كس خي«( بابها لي ةسابدج زعل ولاه ةسكءاقت كر ةؤ)جس لاما سولاف

 لرسروأ ل ةحلمب نواولوج ع ب وأو ولا بفرص م ارتلا ليي( شن زتغا )مارا ل ل وكم اوكا تسل اوس_لس لس لدب اكرمارب دعب

 لل رك ضجر واهعس باع( هدفيلات )كندر كل كح سي( ب تيرطالأمرش) نتج نزلت( تسل )تايب
 1 هن ل )سس لش لوس كح تمت بلا( ىلاعمروا ريص) ب( ت نر لب لا ور ف اوسروا( كس دلد)

 ( هت يولطم اعل قع لا

 هس ل تافص نا ىرج مككالاح-اهد فو ذب ف وضوم لابي كس انلسومن مرير ل تار

 فرط يك باج لس رش ىكا ف الرسم وج لج ئاج فو حف ذع كل لما لين تس دمج لئن جتا سسكس فوصوموجج سيب
 مم ْ هيت لرلاد# سكح فوصر اقم مق تضصتس »اكساب آبل اف تييسسا رع تفتك ايل و راشا
 © ةيراجلا نفسلار واس تاس نفسر 0 لكا_تسات# تاور كف دعاك وون رو

 ا 0 تلاد نادي دس ات .لاعتسا لدي قش 3 نيف ف راهبلا نيضمي# “لأ .نللظيف

 تسال لإ 0 رمت صح فص اك ايأءا . روكش رابص
 ص

 2 3 3 ثلا : 5 لحب كج مكس
 اةلاج ثدات < سم قرع 5 هس باس و 35 دوي تب لاق اهني ناك قدام ارم ريث يف يد نولس .نهقب ويب



 شر لج, نمل الجريسضلحررشومج رن ناك

 - جرم ىلإ
 بولكلاهثا جس ب تروس مود دنا نم جس ث طوارتبم صيحم نمدوا مرقم مهلام . صيحم نم مهلام

 روا ىقواماهظقتسا_ل معي طرشتل_ كس لا ايكوم لطخ لم لؤي ب قلل ريف اناه دك اجابه سس دابا تيصاخ اك
 -<- ىداج لاي طريب لم ملعبرواوب اه لكي سءاذتبا مال

 ماقد ريل وا لوعفشروا سجد كف وم ىلا لوعفماك مهني ةوا لبست لكيورش تيقن فا اسف ©"
 85 ءامج نإي ىنش نمروا<س كاي مدقن تس بو كم الكاكترادص ىف خلو واجي هس لماذ اق

 كس ىقباح قلختن يدل رواسب بخروج ءادتم هللا دنعا, روا ع اتم وه ىاج طر باو .عاتمف

 - كتييصوص رولا ارواح اياناي ولدا فرص لاسر ررطروو لن * عفا( ىرورضروا ىتاو قة جرد ليال كو .نولكو تي

 - لب اجي ركل اوت هقياروما منقل اكن اهيا لالكروا

 نوما ب 7” ءاهتغا كس حر د دوس ل لة اونمآ آ نيذلل رأى فطعاكى نا . نوبنجي نيذلاو

 ا
 فطير اج كم اق لرشدعري نلت شما وفروا_وم يل ريكو قرشرب لتس هانكه دربك .شحا وفلاو مثالا رئابك

 -< ماعلا ليان

 .بضغلا دنع نارفغلاب ءاقحالا مه ىا_هس طراز ركل عسر, ارمي .اوبضغ اه اذا

 - يلو دعا ذات“ نام لس للا ١. وباجتسا

 رول انلاكتربشاك ل ويك مثل لقد كال ىارلا ىف تكرش ىرشب بت  ررص» قروش. .ىروش مهرماو

 دهس لب ننس قروش ل عرش

 دبه ييسوراهتس ار وطول اس يو كت بماشمو تلكاشم كس لاك ارب حتاولا لج كا لدباك لام .ةئيس ةئيس ءازج

 لب ركل فرو لج سا تولع ايفلا لكي ت م قدسرواريهتتبلا هس رماط تي ادب ل ناع# لاصق ىلع ل ”تايازج وم امنايك

 ير زلر ووقعتلا لا 0 ايندورواعح قرورط قرباري روا تيس اهلك ى رول نيل ٌَّس .ىفع ندمف

 جس وابي اكب غنم لاك لاس وفكرت: ل وج كك رالصاروا سلك كم ل فس ا اف دخن انجب دهس رت
 < فلايم لي فذ الم 5كللا .هّللا ىلع هرجا
 1 - كوم لا كس لرب قشر وطار انج ملظا ىدابلا < لد ثييرع .نيملاظلا

 هر كللوا رواه ءارتبم 0 كلوا رواه ميطرش روان اربا ماإ 0 نمل

 كب لينا ركب وم حس تذاجا قرشرل نكي .قحلا ريغب

 0 5 نوملعير لأ كن وغبير واح لضؤزا دارت قحلا ريغبو بت اجاحكر ري خميس ارك القش .نوغبي

 سو هس حس لوايخا تااط نك تشاد ربك يراك انك ب تك ىئرقريعسوبا_ هود يل اح قحلا زيغب رمي لج اج لكي
 1 ىارشلا رك باطن سوا وكب تدعم ريعمو» ناي ليس مام ىلاعا ذب كوم قفار حس لالا س ركت عرج رواه دكرصوب عدا كل

 -جساتب مالت لد تع اهزخ_ شيم مورا عد ورك اوك ا

 مول جرس تنبع 1 جي 017 يب ىك روشة روس, ؟هرعبه داي



 مسج سرس تيآ 4073 قروش عروس ؟ رسوما , دلج نا الجريب رشم جتنا

 لع تاب آنا < اكيد ذل خلا هللا ططسب ولوتا اج طراكداك خلا مكباصا اموت[... صمأب ا طلد

 جلا ةراج لاي رفر ارا تسكت ى لتر وبصمو حت

 "نابل - رث :يلقرزا لاى وع ااتن ل تعرف عد ع .ديري ناك نمت

 ساكس كرك لامغاو معروا جس رك قاك حسنت كت رخ اروا تراقت لك ايند كك دن ان كى ا لي خلا متيتتوا امفتايآ
 لكلومانك مس نيذلا ملعي ردوا مكباصا نهرا سر ل قرر كش 'طسبو”تمي رواد لب ةساءرفءاشرادقل رطاكي لط ى

 كاب لل را ا ا و 1-امك نايباك كن اصتقنروا تمم اش

 -جرجاظ تبع ام

 بجو ا ذ_ يقي يرضخ 1 لوم لان لاي وراي كس داصنا .اوباجتسا نسيذسلا و تيب تاياورو لوزن ناش

 او لحي تس ترتد وي يسد. رفرر تم بيتو راب ك سس ناا نس يفي ب 000
 لق كلا الاه لوروششم سا ايس اكل د ميراصتنا دعي حس ترج كاتو ترضخ .ىروشمهرماو

 كس ضنب_ ايلي د مكوك 12 كس بلقافيل+ كب امص نكاح لين ناتكس هروشسج رك ب آس لن جس رار ف فيص نكات
 دنب راك يور وشمل طر وما ىداَبتتبار اري احسروا قي تمر ضمت ريم انجيل بقا كي ه:نهكس ضلوا اق يفدجومكبي ميك امد
 بوس د

 .افع نمالا موقي الف مقيلف هللا ىلع رجا هل ناك نم_ لوم ىدانم لم تمايق < داشرا ل ثيدع .اقع نمف

 ئلع ربص نمف هابتن الا تامالع نم هراكسلا ىلع ربصلا_نّيد تار رتديعسإلا .روهالا مزع نمل
 هللا هلكو ىكشو تابيصملا نم عزج نمو لاوح الا لبجا وهو اضرلا لاح هللا هثروا عزجي ملو هبيصي هوركم
 .هاوكش ةافنت مل مث هسفن ىمرل ئلاعت

 تيب حرر كا خلا مكباصا امو... : لن تدي ىلا تمكل ذوو تريصمو تنقأ 57 :4 نرش

 عررط ا لين لو ميس ور كتلك ىرامج ستر رك ساب راج يا رفر ماقيل خلا رسبلا ىفداسسفسلا رسهظ
 باس اجي هن كح لاي رامي حس رولا تي جم ليي قفتا ام فيك - نو ل [ت لس لافود طيباوضروا بابسا صاخ قب اسم
 نو انيااكسادوتيسس كي كس تبديص*م رواهساتوم جي اني ا اكن انا كم كس تند ارجل اكوم تباع اج لاك نوحكل ف تلوم
 565 وركت يريعص خاوي زعت ل نا تاتنا ل كس ذدن اوكي وطرب رتل قداباي وك هس اترجلا لا
 هس دوا تاق اب لو لوقا بليل ديس حذي نامغ ان ننام سراب لكرو تاقوقيسل كامل ياو“
 هس اي دوكر كح دكالاب هبت هكرو لب كل

 نم كاع كتاف [ىلاب روا ىلاحور حررط ا - بس لوم تلت ىف كايد ادوبي رق بجسر روط قدام رطل ءروا
 دكت اتالم لوين اوك كن لساكتريعمو تفرأروا ليث تربل اس لكس ليتخسا لايطلغ كى تت, كل لس نانا تجساه
 نال نت ل ل : , دك ذ د ذباب لتلبب 3 رش م ىلا ىوركرادئارظأ زلايطلغشلا



 1 او واخ 6 كرو 5 0 3 2 مك ا ان

 عمرس سرس سن ع[ تا نه اروع ودروس جرح عما نم مل ردع“ يرام جرس” حر ما 2 لت نعم

 ااا ا اوس ا امش لا تضخم ل سب اال اا ل بس سدس هس

7 5 

 نارداو سرريصم يجرح قرار تليربقخر وا ل و لور ا 52 اط يني لاو نع ىلا مومت” بو عاجلا

 او نكت كيسان مولع ًارماط تم مو اهظفلل جي لاو 000 000 باوجود هس لاروايشرواد نا

 - امد لاب قل 6-2 ان "فرص ليكم اعس ل لاعب

 912 711011 الإ لون تريسم ةروكمو لب ىل[نخ الي ب ءايلواو ايتام( لكبار

عت ل تلت بنارعدوا خد ا وس نلا تس كاب لول - لع لو: ترق را قل ملاقو
 2+ زلت فا ارساجب نلاروا جس ىل

 دال كس كن ناش ري هدت وأ ان 2- قرف 2 7 لكنا الذ كس هدو د مناد ناد

3 
 ر# 7 5 ب

 تسي كس ىلا بس اك لاي دو لموت ةثالثر رالاج يحج هم سل لو تدم - .اسأ هاف اك لكل وت وصخ هوروا

 د وم تمر بص# حس اظل اولا يك وروا نع لل وب

 رواز :انج ىلابدإب تقوس نآر لون . راوجلا هتاسيأ ن هرم ل 0 تردث لدتا جر 010 .ادايجا مان

 رحل كرفس اراس شو - ع 3 2 : ووصل ارثم وتامر سد يعط و 2006 لا مادا دايس اكلم اق خراور اك ريش

 سرا «زاهب روارمسا كو ع ايكيا جحر ىلإ اثر دقو ن د ؟او1 لد تع 2 م انت ابو

 لإ لبث اتخيل ثنا هوا ذبل نع سوم زايث لس عساوع لوول اج ايل يشم لع ازيم تلارء ذابت شلل زاور لاض اع

 تددل حافر م٠ وا لج ول مب اكس لو ذرب لكروا حلاتك يلعب روا ميا كن حماتك اوم ووك اج ابك ع م باو لتوا

 داو نع

 5 هك ترد له لا تس( 7 اثق لكن اننا ووروا اتعب نوب ' ىلا كس لوضشم ون 2 بسر ذأ "نهاد

 رقتو لاح رلاخ ل تجب احيا ارو سد تانب كسرقلا بس لوي هيام“ 0 كنا. ناسا دول ع باو

 ا اح اياكم اين مويس اك اوه رل 00 1 الا رزيش بس رطساذالياي طساولاب

 ىلاج وم لاش لي مكيس سذابت لإ .! هز بلا ج سقيا بتتاندح لج دئاكت اراخب كم تس اج ايلرك/ ماع وكم وه“

 355 0 0 تاكماذاللا 72 -هتنل 7 اك يامي رول اوم «؟ يت دس لوك إي لاهجج سم تنس من ل تن

 روا رشم تاالاح لف (نح اماكن انا - هناا اوس الاعسم "لولو قلاومان رمز نلوم سرس ئاضفروا ل ايو

 اج ىلع ل ااا كلاما ىلانا ةلج احووجس دال كرب تالاع ّن قاوم
 ل

 - لال لوك تح امب لك تفرك ادراك نك 2

 كتر "نور نايا كر ناد لل دمت ورغلاب نلاسأا ريس 5 2ور رت لاف ا 32 .متينوا امش. .:لضاف قااخا

 اكد 12 اون شروا كوة تورت 50 ا 'رأر ١ يروا 5-0000 ١فج أ اي: اود ا

 هل | كاي دوف الضب ب بسحر وأ 34 ري 5 ا اتنيسرا زكام ا نت ا .نرببتجي نيذلاو

 -هتس بتارمبأ#
 هانلوو كلل اوثروا- يعرب دعا شتت لإ كس وم ادبي تس قراكذ للري رظا توج لب دارمونل هاي .مثالا رئابك



 موس حو 5 تأ # 3 2 لروش ةروس ما دا مششرذج نبل الجر نا ماو يلى

 هس لكل "اوبضغام اذاو ”م اهل ودى يبسغ تردد: : لوك ل وبلا تعا بس كي ناو تسوق لا نان ل دارم

 ل لوتس يروا اح رد ل نا م'رمروما تامبتلت .ىروش مهرماو 005 ور 0-1

 ل ااه سوم # روش ل“ لع مقا لسد كالو * لل ةييس د مانا حس لح روشم لك اب« ايند اي اتم ماك اكن د
 ل ءايتج ا وسلم جر رط ىعا_ لبن تسدب يح ىلإ مروشم لبي لوصاكى ف ومنك رم زور كبل - 37 روش قدا ورشا تا
 هدا شامر د راروا داوم لماما لاوس روك يقال هاب لوم للا فو و اورج وما مت ردج ام قو روم
 > هوب ضلي ار روجر عنا تلمح نكت ضي روم [ حني

 م تايد ب روا تطرب و تببنرب روا ف ون ترد كبس اجازيل و روشمس__ ع اصرنم ل ا لا ثيب داحا زج
 _ واني روش كك يساعد آو روبشم + 0س تيفناروا تمت كذب ل مرو رشم ضر اكد تا »ب وم اك داب رب هروشم

 مكب . لوم زنا تنفو ل /1 كا شم قروض ماا انا حس تازاجا قماقنا نورتناا مسلط 0 :دورع 57
 ءااج .نو رص سيال قارون قردج ل لج كح قرد .ك لكمال لدب كس قراكء راجت لأ اج دوو بد تيم
 3 زج رواه فلكس تيثيح ل اظافلا ل نمت ا يح وب مولعم ومضر ار لكم القي لي رصتنا نمل .ةنيس ةئيس

 ان | راش سوت ناهس كداب كال ةسد« مات منال رصتنا نمل رواه رتل م نوم: ءاجاكم اق لش ةنيس
 -! دمت ضئرارتروا نأ 1 1! تخاطب حذر 1 ه رولط لفتت اك سكر زر لع حي ورقم طنز

 ”ا “افع نم ”رواجس فيرتكس كواسيب ال "نورفغي مه” :وورع ل لاعم
 نابج اشم لت وصامل ميس رفاعي ارك نابي ساد انكي خلك لاح رسبص نسمدوا

 "فازتخااكى ليج اسس تمادن تيبس للا آصفرب ىلا نايا حس دواز ركفاعميب كن ذا عمو ب بسس اثم انك ناعم
 ةادعس جول ةسابالي اقع يدا صنم ادى ةك ل لرب لابووب تدل نيل لوب لابج رولي [كساجايكف اميل
 لس لوم لعن لك وراد دوا تنابا نإ هلل د للعأ ساي < اتعاب لصوت ارا تس ةييسد د بادجي كل 0

 < لودي دنتلا "لل تم لاح لابي هللا لوإيزروا لك ةساج ول روز حس ل اروصت مرج رزقي جس بس امان لد

 سلس لب ىلا مولع يلا ونس تراب حس ل دكر كرو ليطرشب د كر زكر د ناكم لا | ئال جي ترطصت يرتب

 حس امينا ليئري ةقيق> ل باك ارب <. يقم نحب حس دع لم ني مات ااندأ | لويز ادا تبا جس لف ر فاعم رك
 لصور وا عج ك ياتي د رول را تشاوري نيفيلكلر وا ناي ل ! واس غدبلا- د را مدل ماج وم مولخم نار ةروصر

 ريغ لس قربت لك تا مج قب لسى ع قف ةكرشلا فرس للاي *لكا كوفكوريصفاصناو لعل ش يعتدون جس ماك اك

 2 انك لكس قب لالغا نانا ناك

 رواد ا :/ تا عم مح 00 1 ا را 2 عر اع :لالعقت الوز

 ش م تب انج بحال رع 0 8 0 0 نال



 95 7 000 8 . م د03 "ل ع
 نوح محم سن كتبا هر "6 هب كر وش روس "هرعت دا ةلإو رم رلج نيلواجا 2 را ا

2 3 

 َنيِمِلَظلا ىَرَتَو ُهّيإ هللا لالا َدَعَب ُهتباَدِم ْىِلَي دَحأ ىأ ِهِدْعَب 'ْنَم َيِلَو ْنِم ُهلاَمف هللا ٍللضُي ْنَمَو

 اَهْيَلَع َنْوْضَْرْعُي ْمْشِرَتَو قرط 4م ليَ ْنَم اَْنُدلا ى 2 ٍدَرَم ىلإ لَه َنْوَلْوَقَي َباَّذَعْلا اَوَاَو اَمَ

 ةقراسم رظتلا فيَ يح ٍفَرَط نم اهبل َنوُرظَْي للا نم نعام نباح نيش راثلا ىا

 ْمهِيلْهأَو ْمُهَسفْنأ آًوْرسح َنْيَِّلا َنْيِرِسْحْلا َّنإ آَونَما َنْيَِلا َلاَقَو ٍءابلا ىنغمب وأ ةيئادتبا نمو

 لوط وملاو امال نجلا ىف مهل ةّدَعملا رولا ىلإ مهِلوُصُو ِمدَعَوِرانلا ىف مِجِدِبِإ تبة َميقْلا مْوَي
 ْمُهَل َناَكاَمَو ىلاعت هللا لْوُقَم نم ٌوُه ٍمِئاَد ةمد) ميم باع ىف َنْيِرِفاَكْلا قييلطلا ّنإ الآ ٌدآريخ
 ْنم ُهَلاَمُف هللا للصين : و ْمُهْنَعهَباَدَع مق ب هربخ أولا نود نت ُْهَتْوُرْصَنَي كالو أ ْنَئ

 ديح وتلا ُهَوِبْيحا ُمُكَبَرِل اوبيجتْسِإ رجالا ىف نجلا ىَلَو الا ىف يحسلا ىلإ ٍقِنٍرَط 400ٍلببَس

 نم ملام ل ب نأ !اًهَنأ ىأ ا اما 9 ةَميَقلُمْوَي ْوُه مْوَي تاي نأ ٍلْبَق ْنَم َةداَبِعلاَو

 آمَف ٍةناجإلا نع اًوْضَرْعَأ ُنإَف مكب وْنْذَل راكنا هر» ريك ْنَم م ْمُكَلاَمَو ٍذِبَمْوُي هيا نْرْيَجْلت اَجْلَم

 اذهو لبا الإ ك يلع نأ يع يراعملا قفار "ذاب مهلامغأ ظنحت اظِيِفَح ْمهِبََع كْلَسْر

 ْمهِبصنْناَو اهب خرق ةْحِصلاَو ىنجأك همه ةَمْحَر نم َناَسْنإلأ انقذ آنإَو داهجْلاب رمآلا لبق

 نال ُىِديالابَرَبُعَو ُُوُمَّدق ىأ ْمِهْيِدْيأ ُتَمَّدَقاَمب ماَلَب 0 سنجلا راّبتعاب ناَسنإلِل ٌرْيِمَصلا

 قلْخَي ضْرالاَو تومَسلا كلم هل هممت مورْوُفَك ناسنإلا نَف اهب ُلِواَرُت لاَعفالاَرَنكأ

 ىا ْمُهْجَرَري وأ م«ءرؤكذلا ُمآَحُي ْنَمِل ُبَهَيَو نان دال والا نم آَشي ْنَمِل ٌبَهَي ءاَشَياَم

 ءد. نيِدق قلخي انب ةيلغ ةنإ 1 كلن ليال مي ُءاَي نم لَو انو انا مهتم

 مالا وأ ماهْلإلاب وأ مانَملا ىن اّحَو هلا ىحؤُي نأ الإ هللا ملكي نأ ٍرَشَبِل ناك اَمَو هاشم ىلغ
 الُوْسَر لِسْرُي نأ الإ وأ مالّسلا ِهْيَلَع ىسْوُمِل ِعَقَو امك ةاريالو همالك عمسي ناب باجج ئاَرَو

 نع ىلع هنإ هللا ْءاَسَياَم هللا ىأ ِهِنذإِب همَلَكُي آيل ٍلَسْرُمْلا لا لوول ١ ىحوُيِف ل ايئربخك ا

 آنْيَحوأ ٍلسّرلا ْنم كِرْيَغ ىلإ اًنئاَخيإ لنم ىأ كللذكو ِهِعْنُص نف هدوهيكخ 1 تافص

 00 كي ِهيحْوُ ْىِذْل اَنِرمآ ْنِم َبوُلُقل يحن هب ُكاَرُقْ وُه اًحْوُر ُدَمحْم اي كبل

 ع لْعِفْلل ْوَلَعُم ئفتلاَو ةملاع بر عِئاَرَش ىأ ٌناَمْيإلا الَو نار ملا ٌبعكلا اَم َكِيَلِإ يح وَلا لبق فرغت

 ان نعد كفل اة تاجا وأ َ- را ىأ ُهْسْلَعَج ُنكْلَو نلْوعفَملا ٌدَسَم دش ُهَدْعَب امْوا لَمَعْلا



 همن عيا 400 قروخ ةروس !هرفورا ”رلج» نا الج ريض عررشو عج ننال
 مالسإلا ٍنْيِد (0ظويقتسم قيرط ٍطاَرِص ىلإ كْيَلِإ ىخوملاب وعدت ىدهتل كنإَو انِداَبع نم مدا ها ألد هيام 24 00 د و ور ف وا دو دوا ل كاظم عج و

 ا #1 عدا اد 3 ا 5 1 زب م دوب م 0
 , ريصتوللا ىلإ آلا اًدْيبَعواقلَحَو اكلم ضرالا ىف امو ٍتاومسلا ىف ام هل ىذا هللا ٍطاَرِص 3 هللا ملا الا اًدْيِبَع :اقلخ واكلم * ضرالا ىفامو ت'ومسلا ىف ام هل ىذا هللا طا
 3 ع هةر[ يم

 3 ش عجرت «ه-الر ومالا

 دعب كس ني هركهارككك شلال )ع لئن اسدر اي لولاك ادع كس لا زفه درك ارك جس اح شن ثلا رول .....-:-.--: رج
 اهلك سأل وب - كوم هرماشم كبس اركب جب كح لجتروكن ولل ان ب را( لس ما جاد كت ليي يبا لوك
 لس ن2 ل جالا 74 )خر زووود ل لع لش تلاع شاوكن لا ب ةروا( لئايثد )< ترروص لوك فاي لباد

 هس يتناذبا نهرو مخ ىروج )2 د2 ( كرذو را نزع تك رد تلات را( تا زج اعود زفوخ )لس لوم نس ب ل 3

 ةزاض زوري ترمايق حس نقع ر واحس لولاج ياو ىو فولو ل امك دول كس ليك” ناب لادا( ابا

 ناع رت اورسخ نيا لث تروص كف الد نامي جو كى درخسدو»دوكرم تن رداد لن ل هيك )هس لل

 كلا تدشلاج لح لوم شد اكد ملوك نارول( هس لوقم6لاترشلا )كس لير لت باع ىئاد(ر فاك )كال مهن كوكو اي( ك
 شاد سك تر لوك كح سا سار هيئاو ل جروا ( لس رك قر بازعاك لا لوكا وسكس لا قس ) ب ركود كنا

 لن 1ك( تمم ايق) ناد لا( كس رك ايتن وكت دابعو ريح وف )ول نام ا ا آردا ار ىف نوت

 ل لل تا ل وادب كس هذ 1) ليال حس فرط كاذب ادج لحي حس

 - لبر ئارعا كول يب مكاري ( لاو فس ركرال اكل وم انكتب دابق تي )زج الاد فس ركراكن الوكت سن ى راهب شدوا ذور ىلا ( وكس او

 نلباطم كس مكوو رن ومب راو مذ حررط لا كس لامعا كس نلا آل )اجبت شائك نب نارك نلاوك س1 فس منازل ( حس تنس)
 تيت ) ل تي دامي هز اكت يانع ب اهي كى د[ بحب مكر ا( كدي تدامج كي )< اني داب فرص مذ لس يآ( لوم

 نا( بس تارك شنت الب فرط ىف اسما ريش )< للذي [تبيصم لوك ناركاروا جس اتاجوم ش وخر لادوات ( قردتتروا ىلاهشوخ
 ل( لن سوم تى ا ماك تكاد نر هج رار عاش نادل موا ديي) لو كك رك وجت ةيسادج ل رلدب لاما :

 نيام اترك ب اتباع دج »د لن رول كف ةتدطلس لقا( كتمت كارخ) انكذ كرش لآ
 قكذ ( حادا رجا حز عدرلا عناب انا رفاطع نس اتباع رواه نر ذل لاش( لعدالوا)

 [رك دياي )لاو اجاذبهد( ساكس وجزم تروا قلتي” تروق تل ) <. تكر دالاس < اني اجدكل ااا

 قئوروط ( اجا قري ىلا 25كم مالك تس سال /لفنلاشيب كرشب ىلا( ب تبساع تب )<- الاو تدان ىاي(

 لح مالسلا يلع ىوم تير طحلا اريج لب 0 مالكا كاك ع رطل ا )ودرب لج اي( كس ماها مهل د طايدمت ل باوخ )كس
 مترف شرف نت دان ماني ورفت شرف ) سمكس دف سايب ماي ودل( لارج: نت )سد جيل شرف كاب 2

 عررط ىاروا( لن رار اك يا )جالا تست ذب( حس تافص ىك قول 3. ناش ىلاعا ذب هوريشالب - وبر وطظنموكدثراوج ( وب مالك
 قتل تنل كارت لس لل هتان )لإ كس بآذس م( كقروك ورواد داع ب آنس مل

 باتل( خ تاج سب 1آدعي عه 1 ىقد) للشر ف ةوكبس أ ( < ايكقد ذس ماي ب رج )مت نيا تم( ل سوم
 ها عجل سا ع ةأنخ زل دا ماك اك لا نتن )+ زجايكن اياك ري ددداجس زجايك( نآرق)

 2 ضر ا تنطر“ 0(: وكول هس مناد( جس ماقم ناقه لولو دوو لم دعب هس لأ ةساجاب ا
 نبي د) تسار كل ديس ب لن لوك ب ساروا لت ةس كت هيادب لن تب اج وك مت حس لي لودنب سا مث تسهل ذ



 مم 700 0 هع للا وقل ا اع بلوت
 يرسم ممر هةر هلك م همم طال تامل

 05-2 ارومأ 0 0 0

 .٠ رسولا اه مم

 حئار فرط انرببك اهيلعج لاح نيعشاخ رواه لاح للا يرش تيدر .مها رت... .-.. +٠ ..يسيل داي
 تهجسإب ل9 7 بلاط: تل

 تفرط هس انجاب نإ دارمردصم تسال لثروالإ 0 2 هلك قتل فرط ضتبروا ميشا .بئارط نم

 تا دارم انك دن افتار مغ ف رطت هنيع

 ترث أ وك لاق فرط لاقيركاروا ع حلاو سايندل وب 1 ظاروبخولا .ةملقلا موي

 -لاي وت كدا داب لع لإ روصدارم حس لارا اك للي

 دهس دام اكد ىلا كلت كي ١ ني نقل و نيملاظلا ناالا

 دهس لات أكبلل ناني كارل ايكو راش! ترف .اوبيجتسا

 لاف ا“ .درمال

 ىلا ايروا- كس نإ د قئاو د دخلي 0# و زول يرانا نيا لوقبالاب .ريكن نم مكلام
 .ملوع تمم يلا بي ركع < كد كوم كداذ أ 200 قام امام لة كود لل 2ك تحج

 ام انن ال ىتشب فلكنالوا بكل باتع الوا نزحت الف يل ا ل .كانلسرا ابف
 - لإ ركروبكري لع لل طمس تبر شوك اي [لاجيي شاقل سكي اذ متن خ خلا كانلسرا

 جد دعب كس تيئو رش كدابج ثرو جسرا حيان وشكر 07 .كليلع نا

 اياب نارمجت اذا لوا ل كس نس ل [تبيصمرواعس فوج 1معمت .اسقذا اذا

 - ايل ارق لاعتسااذارظفل ك نيل ل هر 7 لبنك تن رث [ستمأ وينو تع ارقلتوج ردا

 قال متم هلع فرق كن لاذ ا حميم .مهبصت ناو
 ل ل ل .تمدق امب

 ىاد نط تنس ا. ردقعريض لوبا اق ثنس اهات “روفك هناف «٠ للص رو_ اهل ارش ار لنحا ٠ ناسنالا ناف
 ىسن ةئيس مهبصتت نا ىا- < كتلع ازرق باوج يظر طش ب اوت لقب يرجي رك وق ردا .مهنم ناسن الا ناف

 جكس ل هروب عس مم لكيظدانا فرط رايس دج لنتر فرص لأ تلاع لي ةيلبلا ركذو امأر ةهعن

 دهس لاله ديكس كك شمال فلا شي نانا
 تريم كل هدب - قلي تدين كشلافرصك نس هراشلا لل ف كد كانا تالاقا سراي نا .اثانا ءاشي نمل

 -هسصداشا فرط بت ارم قفل لوفود لش خل فرعضر وكذا رواه رك انا وعجّل لالا 5700 مارت كبس ون قليرلا

 7 لع ومو كلوا مست دكر نا دس فطير دا اعل اةلابب .مهجوزيوا 1

 .اثانا وا ركذ مهن وك لاح ىا نيعمتجمروا ءاشي نمل تادرفنم اروكذو تادرفنم ثانالا بهي ىا- لو ليم

 < هدا فرط لذ دم دياب سعب ه فيالف 2 انج - يس انكم ناصتقني لل لولود تراكي درع .اميقلع ءاشي نم

 جس هراشا يفرط سوم هداكانكسدرم هلدلوب الرواق دلت ال لش زنك ياج رادع تءايتقاكع نم ظفلريكز يروا

 معمر 1 ا هذ ين ركار مورو كب اون كوارع هرم الط امكج لك رايتس انج



 5 9 1 يدري ' 0
 ل 0 ب ما ل دولا رو "رسوما حرام
 ك0

 1 1001000 نبل

 2 مرايو روزا ناتو هت لوم روس ديت احس[ جدت لع المخا رع 10 عهد امورنا تلطو ب افط 1 طل المخا داو كسا

 20 تلاع رك ثدي لور 0 اك انج ب جساوكس اطااخا لس لوم ولرج ىلا و اكرياال كن اك ءرعاز اب بيا

 د شراعم ىف ناشر وا جس فوابمي ناد ينو تايآء فنلادشد» ءالإ رش لاش يظل صوص ثب ندعو نل ار ثمن اج لل

 ءايلواودايناوج بلال تكتب عار ماما تستلم ىو ةعرسب كيردي ىف مالكىواضب لوقب لإ ماهلا نخل ايحو
 هس ىحو ءايبن الا ايؤر لش ثيي دعمت لإ دارم بات .ىعور ىف ثفنح ل ثيدعهبت- اج ايكءاقلا ف لل )

 ا اندم كس كح ماجبا جس لاك بار دوا نمل الكس. السلا يلع رم تمرنتتي .باجخ كارو نيه
 -انؤه لذ "ارم انمار اسوج بس دارم باتل كس رظانإيو- < لاك صو اكءثلا عس فواكه دن م ب دارم تييود مدع

 -هتسدارم ريش 5 مليساوإ قو لم .لسريوا

 ا تر ور لل ملاعوراح تاي 70 -ح لوكا اح ع 2 ماخاا ور لامس رطل .احور

 ٠ ل كح لارج نكس سا
 . ماهغتس الا هه رج قا بانكلام باوج ىافاضم ار رقت .باتكلا ام

 ا لس و“ هك تماما د م لكامل ١ انا تنازلت ءاامبا .ناميالا الو

 لش ثم مرن الامجس تؤم لوأ لو اه لوجين ارث نلسون بش ماظن حس هانلعجائفا_ج (اءرف|ريبشت ارو
 كر تلاع للبى توي مدع ريص ل دلل تع ل قلخ و ٠ ”لعج ملي باد قرع ريق نا ءالك نارقااوخ
 نايذ تكس كابذ " اجيرك نس داممانيدركل كابز ل / لك تبع لكما دانب تع تيار ردا اني ا راهي يانج - 0

 يلهم طلق لال رس ا اك ولاول 0 ارث لاه ادانان اقل

 تركيا حنس لوك لما اومن مول“ انو ثرداع اك فا اكسس اليس ْ ايد باوج اسود اك بش ىا فس قاد ماا
 -ج قوكريطروا برق لب جرم ىلا مالك تبلا- ل

 كا رتل هللا للضي نموت ؟- قا ناي ال لت كتر  [نلارا بسط لن تاب 50300 : كتاب اطر

 ريوس اوسبيججستسا تيب آرك انس ديو كتم ايق با ذعر فس اش نلاهيادجإ كس للا <ساقتراجاكانلاي اجتارب لل ور اكبلط
 - لل قي ضخ ل ترروص فس الات ناموا إ راجي مكتاكىرانت لن اننا قتلي سس

 <( ءاجإبا رفداشرا لات :اكملا حا تاوملسلا كلم هللثيب ل 2
 اق فكة يمد روك ذاشلاب سمت تشرف اب دثلادكه هت تس كب شري رافك شلل للا حس مجدد اكتمل اسرع: كس ديحوأ

 ا

 ااا رو ناطر

 لب اينو لس اكس لي ارد ثر ىلا رب قدر افك كدي دوك وبك انلوم تم يق. نيملاظلا ىرستو :# يرش ١

 روا قوم ل ندرك س دان كس تشب دو فو حرر رجم حدا هبت كيرا كس لي اركب كيت يس عفد ىلا ناجي درك باو
 و13 مثواو بحاص هاو ادعي كايذ ل نا هوكرظنم لا لك ا سفرك ها

 لل هراء ررك آوو-ةساج لاك كى رط يل اند بازعاكل ايو نإ تس لو راوادتتارس يسارك



 نم حمر يأ افك تما نات ل1 5 مشل نال اج ريسضل رشم رن ناه

 تاجا ليث لب ندواهتس لوألا هالو ل ا اس ةرايوار

 لرارو ا موا لابوك ع بلطم مناي 39 200 0 ع ب الا قش ريكن نم مكل امو

 -ك ةاج 2ك ناجي تسجل - كوب لت ابا د وكت

 -س 1لئري تسارهاريرلا تيب هس امج تما "وطار نايف كايد :س لبني داونمب حس انام ماك 4 رع

 خلان ا لم مبلغ اهلل نس باس ادد هو تس انام ماك اكس آ لب زويل اونمالن لا كر ورشمك0 ةكرادس ب 2
 ا تب _ يقتني لياروا قلخأبنلادهتاس لافت اقبارترخ قت ع نسا نس اوووى اوبن ل
 قرام تنادي ةجس ل آتض آلام تلة سانت ني هسا داس: ب هيو لث تروص ل ذم معن اكذلا جان
 - تسل لتر دع ىقبا لع تلاع قرب جاك ص الخ _اهف لدى اي [تتفوامجتا ري نا ل يد 6 لل تس اج نب # رش[ كلوب ص
 كح نك ناو رواج هر 2 تلاع كنا ندوا يحشد« اتاك م كراددسذ سا ب دكا
 رب سولت تياق نق اع كنق قو راورتا ب تبيع تروارا كسب تقر

 هن اعرج سدس اهوجوكل جاع هوا فرع اكوا لش ا عتسدام .تاوفسلا كلم هلل 00 ماا

 بس ضو كلا كلاي لاو لولو دك 2 : ثدى لايف «: لايثي دك موركسس داو واحس هسرم ل توق

 تر تنال يساند نك ع لل تل امد ب لاك تت تكرار اخاطم تف لاك يار
 عراق قرتو وع ل لالرءا دارا كيدكس قالا ا[ الاس كري اوعي كم لح مروا فنفاو

 ناب ل نق لراس راو نفور وررل كانا تانرهن لوا ع سا :باوج اكل اكشاي لمح

 كلوب لل لالا رسما حس جو ل وم تلاع سرق ن ءلاضا رواه ع كم اسك را "اري ارش ضع 0

  ةسؤي اج ل آي دلوك-ةساجايكنا لاكشارب ساس تروص ف ابرك مج لين ىلقتصحر رطل نب نيم لور او ل تيآ-ت

 نبءاضعاك كة امامك د زاير ًادعب ف اجذي ناجدواجس لثأد لم اميقع ءاضي نصبت جاو« طاقسار د

 ءاضعاكس هس عر لاؤلاذاب ين مس ءاشخا ضل كة اجايكءايتناك ا لصفاكه دامو اللوك نب دكا 320102
 كح اج كد نال اري روطاى دج كاد قب كوع جف حس طاف هقاورجب قد لين كس نب

 لساحاكب اج "بر ئرن وا ةكئالملا انيلع لزنا ال ولج باو: كش ارتا ساكس رافكل ع رشبل ناك اهو
 مااكف اشم اب حس ىادشلا تسار هارب لبي اين 2000070 مكحتف اطر حس ظظاهفلس ق قو دوج وسروا تخادي تخاس يان داع داك

 ا رولا ”ناوامما لجل

 00 58 إذ ىكر صوص نمت كم الك ساشا كس للا 007 : لشروص م لل فلس مالكم تسددثلا
 ملل ول ل نوروز رنا روس لل ءابمما هد الحكدإي د القنب لع باو اب ورك م اييلا ليث ىلو تمار

 00 023 5 لوم زورئا تذل لس مالكد ماس تم اتوموورب لب "ا كرر للود ثبت

 .ئلع الا مصتخي مهف اد: مالكل رات بش سس طي ترضخ 1ابيروطوو كح قودعب تك ضو لبا اشرس



 امل

 لج نا الجر يس ترص ظلم ل يك ال

 2211111111 اميلكت ئسوم هللا ملك و ل تعب 1 رسددركَ اج ايل ريشي سلا

 5 لوم مولعشيس كوم تر طن تسر يصوصن يك رك ماكس لون وفود نا مالسلا امهيلع دمحمو ئسوم نيب همالكو

 5 [ جايك ير شميل لم سوك في ترضخ رم

 ترطتوو جس ير اكل ا اهيلكتاظفاا اريج < لكك عروف اخى لكم الكرم وضل فو ناجي بات

 هس لاش لوك لاوناب لوف نلا- ل ليش كب ترض آل بايقمارو مالك كي < لتاختاسكس نقوم

 | كبس ب بطماك ادلب انك نمور نا تاذ كلا هدبب يدمداهبس ليتندم لا“ 7ك لطم اك اجلا
 1700 خيروس-< لا رمش وللي روهظ ل كل روك هلا ثرو باد نب ثداكر ك- كح ّ لكشالاروا نى اهنا

 ليي خرروسروصتق ابيب لهب -اج ؟ يطأ خرروسردا ىلر مك يني لا كل ساد قكترك يري كن وحجم 1 كل ا: تكبر لكك
 توق فحضر لع ترخ [ن أي اني اءاكى لا رادي دوج مت تييرشب بايت ىبم قل كس قزم حرر اني جس اكد اد تكي دب
 كل ءاطغ تلدع انفشكف- يؤ اوم ل كرادي درو كح ًارسير ادي و تلوو كل يلا 2# اعوهشد نايف نان لد

 -انمج لاين اكن اهيا ل بالكل ب اجوهرو تفاط بحجب لونا كرافك .ديدح م ويلا كرصبف
 - لو تك ك_ كملنا قوراف لاوعشم الع سب وطقف ل ل ,اينواروو قطتيل_ مايهناج ماع ىئا نغير اكم الك رغ
 ىف بلقك اروا اكزاو [ لك عا تشرف تس [تر ظنت فوك رف مالكدفلا حس طساو لح تطرف اكسب دب تمروص رسمت

 هدشا وهواتافلاك ىراخب تعاورروا س رجلا ةلصلص لثم ىف ىنيت ايرشناع ثيب رعت لف لادنج اكهرجاظ لاوح_ تسلك
 ووثرلكوت تيفيكي < فرط كم كا هراشا لب هللا نذاب كلبلق ىلع هلزن هناف .نيهالا حورلا هب لزنتب ًارءا ىلع

 تسد قد 1ك: شد تلم حر رط لسا مالكي شدا ىل [ييئرظنر رهط قس وكب اب كس دوجو كس لاروا ْب زك مارق ربت

 - لو خل هراشادلجرواءافننا لبن قو جس اهك ا يكرس ووك ا كل سا لن تنل هب قل او تت لاي كس تك مالك

 تح اسكس ىج تشرف كج لكبر تروصليا كاتو تطرح كتشف ح١ :قسروا كيا أ لق ورعل رؤ ل تشرف
 لكل صم ىف اريجرموو نبا لارج كا هيبج اترك تاب سس ود كا لوك يب تس اهثأج حررط ا ىلا ماغي ورب هردوا اج

 1 ليك [تئفو لا ومر طاح قل يع تروص فورم :رواّكع ألي كف روضت ع ترروصر لكنى لك وفك روا لع

 تروصددوج لطشفلاع ثري دعب_ نامت تبرد ةنس ولن ل كل_ اود لاي تاقا ضب - تلح زاو /نلاكروا لغتك ووكردضرف
 ّلاب_ومدارم روصو لي خلا الو سر لص رسيوا صح رف آكل تيب[ ارواوم تدوص رود تس لي ناري ل لوم نيب

 - وم قليل لمجاعت اع تيد ع حسبو كف + عر وأول روان: تروصملاو بات

 دامس مقر تمرس انومب مالك كت سس لوقف اك ورسسود هو الع كس ايها مم“ :انوم مالكم ح لوتشرف اكو ايلوا

 دواس ل اجانبك دوق نتس جو كم اهيارج دكا - للدم سيمر فو يروا قطر ساكس كبس ةسار لربك مدا - اوم

 اعد ارم قتلأفرص لبي مم 1 كرم لل اتمرعحاك ومقر ونت ىف رود« جس دارم توك كي ل
 | 500 اوم تاس لالو لقت رموو سيم ظروا ى

 تالا ماكسس شاذاشلاب بس زهد طبانبماك/ل تت نعرف شموس رت يفصل ماك عشك لع

 لكي قروش ةروس رسوب



 دس مرمي ١ 806 قروش زر وسال وماي 23 يت ل ل اجريت قو لا

 -ت لكنا منكم رك تير طلاس جو لزق ثنا لال اح اوه لصوت تبل "شل رفاج بس ساو وفا ان نال راب هس

 لا ساجدا تب متعس يردي كلم لقيط اد تن ذاشللبامجاك كر نضر تم نام

 .هتلاسر لعجي ثيح ملعا هللا .هّللا لسر ىتوا اه لثم ىتؤن ىتح نمؤن نل اولاق .جداشرا لي تب ةىا باد اك
 حل نا وب ووقع حر ل لوتس لج نا قرف رو عفوت 2س صقر يصتك وشب ن + مالكروا

 سر لوك ركاب سا - انة فلتعت م لكفاشنل ا

 .ناشلاب ليس نال لامر رق نئاوو لك حس تسل للم يقسو ىلع  حسلع كن ومنع لمت .ميكح ىلع هنا
 عع ىلان اع تل ىلإ ل ع هد تش :ذاط مو ليقع لبيت دوجوم تلامكب ليك تا ل مالكه لاا

 زج حطت لع جرارمحضرم الا شتم لا تل وا بش اج ورك م وجل لتر وص ضني م الكاك اضن
 بيع لك” ف شوكت ندج لبا لب تن اب لان ظافلاك- ًاحافك هملكف دياب ثييدع حرر ا لإ نس مالكم فاشملاب حس
 كس د لف يعض بات ل ةروصنلا- 22

 نا اذا نويبع 1-7 رف لت الكورب هد تس دوا ىف هفلادك يس ايرفويدج لن ءاح شرع دوا

 5000 121 ف و ل لدبي ا الكم تح

 نان سال نا اسيحو كتلقو دعت :لزام ىلاهياكس دعب قوردادكي حسو

 شرف لني رخ حس تب ان تمون لكس آ سن" : نو فولدر ترون ناد لاعنا لالر "دبا

 لس ليتم ااكهفاشمل اب سي 1ك تيحالطصد و واي بسن + ايي سي اشملاب تس سول مك اف قوص ا ع كيوبش لل طم

 نو رات ار ا
 ه هرمون ع ايكابلا ودون ركع يسجل نيت حس ايل ننال مار نشف *رطرارع تس ردد لست ارطح  ت

 ايد لا هذاتكاج ل ل ا
 0 | نيس اندم نزروا عيناك ل و نامياوجر ضع راد حس للاانوم قربت يارباكن آر

 ا لوى وسو 15 7 دن راكووتم للا رطل ين [با- كل رس ت تاليصنن ا ب آي تلاد < تاءدب 5

 تسادغ »اهب تسوار لاو سامي ككادض د ركل رب تحس قواد يسهل داي لج بلا لوكواوفد لإن تنس ةس ل
 0 كرايقفاءار كفك ارخرواهك روفر مايحس رورشبك تس اهنا اه كك ْ

 ىف لاو رص سلا للا ىلإ يك الكت ىلا هقلا نس لورا فالس ايما لس للا . رشبل ناك انفو 22 :لولس فن الإ

 < هجرك اهب لم لا ريبج جهرا فرط

 رواد ني ىلا يطع تنال اكسس قران تس تمالك بث تاذىئي الار لك ساب دوم مولع ىردت تدك امو

 ايهلح ن1 عري لاك ب ل ضد ترق لكب نيل نم كس نلاء < تمد درب اطعوأ هللا رطل



 096 1 ل ةالبقلا لا سطس الل 1909:0916 هطلت كنا سس 11 ٠ يصل فلعل طا حارس تهب 1 و 00 ايو ف رز قوس الرسن را 08 شر لبج» نمل اجر يسفل حرش #ج رت ناك
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 هلا نا ؟و عست ٌةيالا السر نمل و لا َلْيِقَو ةيحم ٍفرخخّرلا ةروص

 ميَحّرلا ٍن ٍنْمْحّرلا للا مشب

 را ل ان نو ىلعفل رقت ريحا يروتتفلا هزت بلا هب هِداَرعب ملغ هللآ يومَ
 «(قيرلِقْعَت ةكن لمااَي ْمُكّلَعَل بعل غلب اييَرَع انؤْرُق تاَتكلا اًنذحؤأ ُهْسْلَعَج انإ ِةَعيِرْملا

 ّيِلَعل اَنَدْمِعُلَدَب اَنْيَدَل ظوُمحمْلا حْوّللا يأ بنكلا لضأ بنتكلم ْىِف ْتَبُم ُهَنِإَو هُياَعَم نوْمهفَت
 كاس ايف كارلا رفا ْمُكَنَع كلل برص فلاب دك وذ «وبيكح لَ بكل ىلع
 © َنيلْوآْلا ىف يبن َنِمانْلَسْرَأ ْمُكَو (موَنْيِفِرْسُم موق متنك نأ ٍلَجأِل نوهت اَلَو َنْوُرِمْؤَت الف

 سن اذهَو كب كب ٍءرهتساحت همز نو مزه هب اًوناك الإ ين نم مهنا مهيأ ناك اهو

 لكُم ِتاَا ْيِفَنَبَس ىضَْمُو َهَرُف اًضطَب َكبوَقنِم ْمُهَنِم َدَسَأ اتكَلْهَأَف َمَلْسَو هيلع هللا ىّنص
 ٍتْمّسلا َقْلَح ْنّم ْمُهَتْلَاَس مَسق مال نيلو كلذك كبرت واتم دالك ىف :ْمُهَعِص موَنيلَوآلا

 ٌنُهَقْلخ نْينكاّسلاٍءاَقتْلإل ٍرْيِمْضلاْواَوَو ٍتانونلا ىلاَوتي عمرا ُنْرْنُهْنِمٌفِذَح َنلوَقَيَل ٌضْرَالاَو
 ادهم ضْرآلا ُمُكَل لَعَج ُىَذّْلا ىَلاَعَت َّداَز مَلِعلاَو ةٌرِعْلاَوُذ هللا يآ ْمِهِباَوَجّرِجا «ةمُيلَعْلا زيرعلا

 يف مك ٍدِصاَنَم ىلإ «ث) َنْوُدَحهت ْمُكَلَعْل ائْرُط البس اَهُيِف ْمُكَل َلَعَجو َّيِبَّصِِلٍدْهَملاَك اًشاَرِف
 َنْرَسَْف اَناَمْوُ هيلو لإ ْمَُبَجاَح رق ىآ ودق ءآَم ٍءاَمّسلا َنِم َلّوَن ُئِذَّلاَو ْمكِراَفْسأ
 َقَلَخ ىَِلاَوءاَيحأ مكر ْْبُق نم )َنْوجَرخُت ِءاَيحآل اذه لب نأ كللاذككاتُيَم َةَدْلَب هب اني
 فذ «مؤّيْوبكَرئاَم لبالاك ِماَعْنالاَو ٍنْدُسلا ِتلَذُقلا َنّم ْمُكَل َلَعَجَو اَهْلُك َفاَنْسآلآ َجاَوْزَآْل



 م يس
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 مداح رس تيي آ د "ا لج فرق روس مدرسا 4 مشل مل ا رقم ا

 ركذ ِهرْوُهَظ ىلع ١ رقما اًوعَسَتل ىناثلا ىف ٌبْوضنم هيف أ لّوالا ىف ورحم
 اوَلْوقتَو هيلع مَْيوَتسا اذإ ْمُكَبَرةَمُعِناَو رمد تر ا رْيُظْلا عمو ٌرْيمُصلا

 هم َنْوْبِلَقنَمْل اننز ىلا آنا زيقتبل هينفع ال آانك اَمَو اذه انَلْرخس للا َنْحْبُس

 لاول ُءْرُج َدَلَوْلا ناب هّللا ُثاَنْب ُةَكَِمْلا اًوُلاَف تي ٌءْزَج ِهِداَبَِع نم هَل اًَوُلَعَجَو : جلا

 .ِم 0 00 7

 3 ند مث

 َةْرْمَه ا بلا رهاظ يب 0 كلذ َلئاَغْلا ٌناَسنإلا نإ هلو 2 كلا

 ««ةَنيبَمْلاِب مكضلخأ 2 ِهِسْفْنل ٍتَب ْقلُحَي امم دخلا نولومتا ىا رَدَقُم لوقلاَو راكنإلا

 لغَج لَم ٍنَمْحَّرلِل بَرض اَمب ُمُهُذَحَآ َرَسُب اَذِإَو ٍركْملا لم ْنِم َوْمَف ٍقباَّسلا مكلف نم مالا
 رابع لظ دل كلا فخ خل نك هنزل دو ةلوللا ذا نان هةتيباقتعات
 كلذ نع ىلاغت هيلا تانيا بني قييكف اّمَع ىلتمم «ءايظك ْوْهَو تعم ريغ ريغتم اًدوَسَم ُهَهَجَو

 ىف َوْهَو يزل ةَيلحْلا ىف يري اوي هر راع الشتم فلكل اوت راكنالا © ٌةَرَِمَه َّوا

 بع مه َنْيدَلا ةكبلملا اوُلَعَجَو لوألا هن هفعْسل هٌحْحلا رشم .: ؛ 0 ءِنْيبم رْيَغ ماضخلا

 ىف اهنع 8«ؤَنوَلَتْسُيَو ُثانإ مهاب ُمِهَتَداَهَش ُبَمكَتْس ُْمُهَقْلَخ د1 زيها انانإ سلا

 هتيِشَمِب ْمُهايِإ انداَبِعف ةكبلمْلا ىأ ْمُهنْدَبَعاَم ُّن ُنْمْحَّرلا كاش ْوَل اَوَلاَقَو تاقعلا ابلغ بن َتْيَف ةرحألا

 مها نوع ْنِم ابداعي اَضَرل نب ٍلوُقَملا كلب ْمُهَلاَم ىلاعت لاق اسؤهب ضاره
 ةداّبعب َناّرَقْلا ىأ هلُبَق ْنَّم ابك مُهنْيتا م هب باَقعلا ْمِهيْلَع ُبَنَرَتيَف هيف نْوبِذكي *"ةنْوضْرخيالا

 نر ديرما ىلعات هانا اندخر ان ارلاق واقل يقل مزق يسسسسب اش
 كلف نم انلَسْرَأ آم كلِلاذكَو هللا َرْيغ دوك ئكو مهب بز نْولعفُم مهرلا ىَلع نون

 لم ما ىلَع ان آب اَنْدَجَو انا َكِمْوَف لوف اثم اَه ٌوُمَجْنَتُم اهوُفرتُم َلاَق آلا ريذنْنَمِةَيرَق ئف

 ُمَتْذَجَو امِم ىدفأب ْمُكَدْجْوَلَو كلذ نْوْعبَتن أ ميل لق نوم ++ مَنْوذتفُم مرا ىلغ انإَ

 ٌمُهلافيوخَت ىلاَعَت لاف *«ةَيورِفْك َنلْبَق ْنْمَو تنأ هب متْلِسْرأ امب ان اولا مك ابا ديل
5 

 0 ديمو لْسَرلِل َنيِبْدُحَمْلا نِم ىا مهنم انُمقتناَفْك

 .ميحرلا نمحرلا هللا عسب - لوم 1كاوأ هدالع انلسرا نم لئساو لم تاور ارواج 1

 ت 000007 ار( ناآرق )بان لاهم ( ع مولخ كنبادارم لش ىلإ أ ) سس ١١ د



1 

 ماج ارب تي 4 7 ب فرز ةروس شل بع اي 97 دع اعل را

 ( ولاول م ل ( برع تخل 0ك نرد ارق ( روجومو ب انآ رم ىركوى ا لس متل( < ىلاو يسد رم ايو كت سجل ل

 قت ا هس راج لب ( طيوفك رول قم ) بانك ( لك) قران( 2 كب راوورا ( تطارغاك 001
 تعيش لا( لح شل لور )4 لالاثب سةر يك( ىلاو تسلك لاجتنا) قربي تسلح ( ب لوبان جي )ردن( اندنع
 لا رواوج ل ار ع معك تان كي اب كتمفاممكرتج ليما هسا د كلينك 0ك( نآ,3)

 كي 1م ول ل بلآ: بج )وميك تام لس لوم وجت سنس لإ لت اسا ساي كس نا لوكرداعد كيك ل ولو صبرت

 روز هدايز تس ( لولاو مول كس 1 ) ناد اقر تمر اول وكول نا فس متم ( حس لست ترضخ لج لاس قرر امض
 5 كسول ىلا #ذ امانا كب« تيغيكى ىاج) تا 50 وداي (ج لد "لم تاي1) ليوم روا كس( رو تفاط )د

 ل نل وقيل )هس لت قير ورض وف ؟تس ككاو دس لسع دوا نا الل منجل سنلا ب1( < ديسشم ال ركأدوا( سوم

 وألا 000 0 ا ا عقر رون

 0 |-<جس ملك ذروا ترعى ذدج < هللا تن لادارم ايكوم اإل باق ”اكن لا كت لابي )جس ايكاري ل كساو كام تسرب

 لح دابق ساروا( جساتومانلاب روا الوجت لل كس كب: بج ) يان شرفوكن اي ز كل دابا ل ( لن حسد رف فاش ىلا عت
 زئادنا فيا ىلإي عس اح آف ل مجول( وعرض تمد رابتج م زمول لير وقل ارم مك اح_لساذ اني ساد لس للا
 كس ىلا( قدرككى راداديب )بالا فلس م” ( ليل ب تروص مللافوط_عس ىلوج أب لب طمس لارورض يرام قا ) ياسرب سس
 مالقا مارق فس تروا ( كس رق رز حس لوربق ا ) ل ةاجج كاز مث( خرط ىك فس الج لا كل ) حررط ىاوكن هنن هدر عد يا هذ

 وكدماع رب روطكس راصتخا لش لا )وه قسوم راوس من نلت حس .انب( ثنوا بج ) سيد جوا لايتشكه و قراببةروا لب انب( ليغ”
 ( حس لوبن )ركب هيب كلا مقال ان( حس بوصل بم ظفأ سدد دواس هيفئروربل /* لظؤل لحب هوردا تس ايكيد ءركفزع

 تن كراكو اوكي ين ب ىلا بس جب( 2 وج #2 كت يياعر قسد اظفا كس اه -ايكك لت فر وار ل وكري وحب

 باقون اوج كس د( رو تتفاط )ير اون رولي دال ساس دانك وزيت نا لس لس بكب كءاذ كارلو أل ون دوا رك ايو

 نوتش فغانج )اي ءارهميزت اكاد حس لع لودنب كسادخ فس وكول نلارواجس اناج كت ولى اي كس داكد دوري ةيبساوكم تروا تحلل كلش
 قرص ( وبي ريقع اكل ) نلاسنا ىقثأو( لو # دنب كسادخ تش رف لكالاع_جس قتاجوموات: اك ياباني دوا لل تكس لاي كا دغوك
 ( 2 ذي )سكرت ذا( نونوفق قتثع_ردقم ل وقرواح لم نتن رالف هرعت اليك( ع ا ورفك اك, )بس اركا
 الاه( جس هر لاقى كتاب يل اجساد آمنا! لة لكب داهتج )لح 2( باتا ) صاف ك- #دابهتردا لاين
 كيرا عش) ارانب وم تلس كس نام هر 2 ادقوك مج كف وج كس زج لاس لاج قد كرت نوى احس لن ميج

 ( جس لاج ىد (رالطا فس مادي ل و م نيم اهل اعل لوم دوم اكساب دالوا لتويك جس اننا نوم اندم يي دج

 فرط ككادخ رمي جس اكس مث ) انج راتح لي لو ىت لورد يس انج د( الاكس داء كس ل تدع درج ىلا ارا

 )ف ناعما ع 212 بلشت لقوا راق رافق ) ل عبد[ كبفالل ان كيج عنحل ايبا
 َِ “د تيب كوت كات فنص )كس رد ناب تاق ل م ظحابمروا لن ( تنهي ذو بيز ) شاد 1( ديس ) تس اي شسوي كج

 نوتش هت ( رضاح) ووجوم لأول ايل جس اه حس درا رق تسرك ل و هس دنب كساد كج وك وتشرف نس لوصف رول( وجر وزنك راهن

 - لب ترق [ق لتس سا) لوم ىذا عس نلادوا( لج لايثج ألا شخ فك )جس ايلول وظد ناك نا تتفو كس لأدب لك



 مهما ربت هي ما لو ف رظز روس "اهرسموراب م مش لج, نا الجر سن رسمت تناك

 لدن كلوش ارا ذهل قروش رنا اضل رب نامت قطا تب جدلا لل تك نو تاولووروا( كوم اسوي لاه ان

 ا ل لو اهي تاول لل ميني ) كل ,اوس أ( لن تس ارقد وج ىف تس اقتم كل اؤلع تسدداداكسطلاانك

 تان الياس مال( ان تاادبا ع ترابك لقت إنو لاك ل

 دج تن هوب ( او لييبا قح قر نه ل لامس سس ل 1 ( قلطتنوس شب كذا رخل« لكس دبات "لوادي

 للاي لالي يئانج) ليث جسر ل تاب مدق شلح ا امر واج اياي دب ( روض رب رياك وداد يابذتسا سم

 قم فس وكول لاجشبف كس لابو لت_اهيب رف لوك م قمم كليب حس ب1 فس مج حررط ىلا دوا ( تح نس رأ يكسب
 نك راس (هلطا هزل ارباع العم“ 2 ا 1 بح لس لورادلا, )ابك

 ىلا لج هكا( كسور ةسدلأ قرب وياي هم تناك نا- ل بس لب ( لب قدرج )عي كت تاىأا
 مروا ) ناي 7 ا ماني ل اول وداد بابي! لس كس مع ع لاول اي اكس لل اب ع داهم تب رطب حس

 وج) يأ ماقتا تس نا موس( لج تس امرفتس ب دن امعروكنلا لاحت نفح ) توت لس وكنا مت ايلي ( وك ولك

 ؟وم اسيكم اجشااك ولاو ف اثبت لت دوس( كنس لاو نائبا ورش هلصيي تاس

 كس ذم قت لس ديد لوصاروا هك يلوا ىلاعمات اهلبانوم ا داكن [رق :نيسوملا نمل نعل رن

 اطاينشسا كيع #جميعرف اسد ماكالا لق الب حس لاارت< < ايلاابأ ل كروا نلاس اوك انس تريح يح كأس تسدابتغا

 ' -ك اجو تذاجادوا نق كاجتجاوكض يبا نع لبى
 لابي كئالاع- يت تس كيلي لل المتسارع يرطظنلس نار قر رحم اهلا سب ناكر زكا ك اهيبج ..هادلعج انا

 كح سل اي تيب رعى ل ل هل تل كس تقولك رةمالكق إيدك حريص تل لاك قليخ تم لعج

 وللا شنب اج تاو نولقعت مكدعل كا ميبج امج ايكئايكب ات اكن ابز لاس تمي اعر لكبض انمىلواك تك

 فال لس ليا لاه لج سيئر لكم شم لبا ل نجت * كوم مولخم ايوب ف لواكل ع جرم ىف "مالك ا بنتو ل ا ا

 -1/ة اهون تباخاندب مي دقاكى م اح تي وسب لس ىلا ملا اهنا باكل ما هع 527

 جس توف به رشدي كس تا ذو حل تافصربجرمجارمعس انيدل

 ريدر اا ديت ل ءاق اندكجسرماظ 6 دقوا عك ماقؤتس ماكرو ثودحلا نع ايلاع هنوك نك ىلعل

 به قدوم ان ككل كس سار ىلع رك فص لاوطددر للاع

 سو نارك دورئراج عس تش رواه فطع اك بسال لابي باج هيب .باتكلا ما ىف هنناو

 ما انيدلروا_ جد ا يبا بتكمانودجس طوول بنابكلا مادا تايد مرض ىلعل روات اين "هدانا فرط و

 - نير ناظفال ودان ابى لعب اك ناحل يت "قرم د تس ظانلب + نا[ قوات لدب حس باتكلا

 .مكلمهنا تا ىلا تدابع و طفل افطاع كس سس رقماف رواه قراكا "ابيت ا .ب رضننفا

 2 ةاجكق م ل نا زور 7 ”هنع تبرضاو هنع تبرض- ل تح © كسما كك برض روا برضنف

 . ضرحلا نم بئارغلا ب رض_مس اناناس تل قس ني درا د يعبا زا را

 روا لإ لس ذل ئارتا .هنع ب رضا واذك نع ب رض_-جس.اجاجابأ- 5 ب رضناتعمج_ لل ل وفم .ًاحفص



 ”هجامارع“ عك 4 0“ ل ف رز ٌءروس "رو داب اا مشسرلجم نيل اصرف ارم 1 24

 ل ومب ل كس دي 16 وسناب ترو رسب .نيحسفاسص حكي انسانا, بم وصن تس جو كنس ملاح لف

 تس خلا نورم ؤتالفل ل .هّللا و ع هللا اع ابل

 .مكر فك ىلع مكبق اعنالف مكك رتنو مكنا ض رعتفا. ال حس رركر يضر قدس ربان اي كايف كورا

 هلا نيلو الا يفروات 0 نمروا < مدقتم ل وعفضاك انلسرا < ير مك .انلسرا مكوا

 راضقتما كب رجم تروص يلا لن لس الر رام واحس هراشا فرط حل وب لع قلك ضار وك رداع رشا .مهييتاب

 يي ربت

 الا مهاموق انكلها ىا_ ب لوعفمتقةقتلا لوج كف وزن تخمر .مهنمدشا

 .كموق نم ىا مهنم
 د اهيتادداي نكس كنس اء لاح تسب اننا رز لا .اشطب
 5 ؟لولود رييكووم رعو ل لق كاد ن* تس .: ناي هل لج تل الام ير اتش زل ع رش .نيلوالا لفم

 لبس قب هدعاقلكويايكا يدر كف طع حسبو قى اذ باد ا مب ادب نلوقسيل يمآما) .مهتلاس نشل و
 -هتس تاج ايدرك فرط باو كرش أ

 كترثعب له ولحج لك ويل - ىو تس فقول ماعوبا نيا ايلول باد اكر افا“ .ميلعلا زيزعلا

 - فكري اس نزال ول نا انتنراكت اك ناك فرط لد افكر باس راب ا

 هج فنص ندب ليئدارم قتلروب وبك نون .جاوزالا قلخ
 لرطساو الب ىرعتمم ليساولابىرعتم ثم لوو تكس هنوبك رتقر شن لوقب ححاجابأ ةبادلا تبكر .نوبكز ت ام

 -ج-ت- كلفلا نم_رلطم كح بف وذكدت اعرداع قلد بقت

 - دو: 2 رت ياعر ىوتعمو لفل اهائفل_تس كلارك درفمر تاس شارو روب تفل .هروهظ ىلع

 بالقنا ث_كجاي لدم لامن فرطكى لق سا ناي نين لوم كل كس لاكم لترا راوس .اوركذتمن
 فرط ثلا ركوعراوسر هزانج تقو قرن امك رلواي واهس ظافلاوي تتفو كس نس وءراوعكاهطس كا ": كسار 1 ل اطر تاج مقلا ىلا

 كوست كس قراوم كروب كو فكس لضنروا سيما نحب ططافلا يبي ىراوس ىل محرج لكس سار كت ارطخ ضن اكو: نا

 رثوكساءرثوسي زابج هكر قمم ىك لش لددوناب تن اطار م. بس ديرثاكلا نين رقم هل انك اهودكا ب

 اولا 3 كلي راوس نادك جس يدقق نكي جل اءانعي خلا اهرجم هللا عسب تو لس قراوسبي ىا- ل هرمي رج لادم نير

 دلني نح 00 رط اطال يكل لابس: نك اتتروا ل انرطخمد اب قس رون اجاناجو مجاب
 اق مف راوم ل قش ابن اوت ناو نكي ب لوقا انه ةياكىال م قراومٍ كراج فرص لش ثيل ا

 ع زي لكل ريغ د قيس قيم دابق حس بسد قاس... تلات ل أك ذب لش قسرا اك
 .خلا هل اولعجو هللا ةيقلاخب اوفرتعا ىال+, ل قاب ومضت فطع اكل "1 .هل اولعجو
 ل اوداقتع اوا اومسروا اومكح ىادتس أ رييصت» امس لعج رواه لوا لوعشااك لغج . ١ زج

 - . 2 هع -
 نو ورواه لتقل ل وم اادا ل ع و ملي حار صج داتا كتيب: 7 7 ىف رتباتس رار واد تل تاس:



 ماجا تيآ 4 ا“ الج فرز روس !نهرسب و داي رلج» نالااجر يفتح ررشو#ج رن نياك

 < ىديز مزلتم_ طالق
 جس لص لولبي رف سفر صل كس كاك ساب دوم مزال موفر مز الروس هنتك لايت كادشو ل وتشرف نس .مكافصاو
 رلشمروا .هبرض ىا-ه فوزه قادت اهوج وال اوعفم اس لعج “ب رض جس لوصوم اه. برضامب

 جل لن يفشل امري حس لاك ي قتلر وبن تادابكل اهب كسك تس ايل راش لسير كدبا اًهْبْشَ لع لوعفم

 ج هتك ني شتر نون قو مضروب كتاسكس كو نوكسد ءاشنيواتسءارثماع )ءوشنينهوا

 -ج لو لتاقي ل ءاش انيرواه_ فيظخت لاح دجتاسكس اي ضو ذا تءارقن ليلو فيصب
 ل قنا حس قدعتتنابايندك هس ايكوداشا ة#لرشع .نيبم ريغ

 يانج < طلثانركت بات تفعل سفك ييغوفا كلك نال نب نيت ئاوج ة رف ةكنلملااولعجو

 مروا لو بد آلج نع ير اهساداد بإب هل نك ف ؟ سالو نب تس لابأري ليم ا مجول حلا بج ذب ترضخ
 -ةسو«لزانائافلا مهتااهش بتكتسري لا - ليلك ش ليش نضل دانس نه

 ىدتماضر ل سوك ارافك ل سا لوم لاك فس لد سي كوتش فروج ىلا تبي .ملع نم كللذب مهل اه
 0 و ل اال ب

 < قرفوم اير قلل يرظل طقس تنح لادا ا 11 ا كت نم غ وع مب عرونملاب وجو

 - ليث لوفود لابي دواس لأي رواهس_اتركاو ب حس هرباشم اي توباك ىلا .مه ادت ما

 دلوسراي هس نر قاك ارم .هلبق نم
 -ح ومر يقف لاف صك ده لكك وشاي هس نا صتروص ل وزتروا ىطروا ىلعأ لتنقل .ولاق لب

 هلا امد 1ك [لاعاك ئاوع

 -<س ةلهؤث“ ةما قر اهات ايلا لوترم نت ل حر تيب قي رطرصتقم نث“ .ةما ىلع
 ادرك راشا فرط لذ _ومرمتلس لاروا نوم ف وزعي قلخت_ٌرش .مهراثا ىلع اناو

 .مهراثا ئلع نينئاك ت نودتهم ل كان< لاحمه راثآ ئلع ل ار ضر واه لانرتي .نودتهم
 -ج مفئاتسرل من .انلسرا اه

 2 ياعؤاورواع_لظاو ر رقم ل فزع ليس ايكمراشا رن 0
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 تل لت نك ضاع ويطمر روي ركع اخوك ا

 مل
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 قرش لاا .ةكتلملا اولعج و٠٠ :تروكت لج درمد تي هس لوو ل يسم لا ا مون وت فكس كايا

 ص ةدرم وول يكوم مولعم ل 6-0-0000 كرد يوب حرف دويل جس ث وعبروا فين كن ايي انبكل ايي ح
 رك لك نر حس نا تتقون لج لت يلع تلاع: لراس راج رم لا ار + ارك كن لااا تبي - لت تدو“

 ؟امتاهكحس لايكروا اتاك وي بس
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 دقلا ماكل وا برت لم لاا نيبتي نوص رخخيي الا مه نا ملع نم كلذب مهل اواي رف كاد قو
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 غلاب مهضْعَب انعفَرَو اريقف مهضعب و اًيغ ٍمُهْضْعب انلغحف اينّذلا ةويحلا ىف ْمُهَتْسْيعَم مهب
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 ةَناَو + يقسم ٍقيِرْط ٍطاَرِص ىلع كلذإ ُكاَرْعْلا ىف "كلْبلا حو فئِذَلاب كابمَتْساَف

 لت سر رح 0 َنولتُسَت َفْوسَو مهاب لوول تسْؤَقِلَو كل ثردن ٌركِذَل
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 نم كحاو ىلع ل ا ل اعلا لها ا ا دارا اف 1 رْسالا هليل ل ١ لا هَل عمج ناب هرهاظ

 كاجو هلل نب قوش تاب مل لإ ضيرف يرش اةرقتل قوشلاب رمال نب ةرشلا ذاب لوف
 هللا ريغ ةَداَبِعِب

 8 نوزج نا نوم( قلتي, از كشك ا رفعس ملال ادوا ب تا ذس ماارباكب جب( كح داي)وا يامل لة ملم :ممتم دل

 ريح راك )وكل 1 ع دكا سبل لاس( للو قو كوزل نال اربي اوم لس نسال "تدلع مك 2
 لوك انو )لي( لس )الواى اتاي لاوس د اق يا( تبدأ[ ل شد نيداهيس ىبر ىلا بهاذ 500

 نا آيا تدي رود * ةيسا) ل د ذاب( كسول )فأول ل ( < اتب ردح لد اسري ىلع م لس الو

 كتل اهي( كيو لج م ذي زو لازوا) ايد نامام ب وقل وداد باب كس نلارواوك( نييك ثم ال ناس شب (ننف
 ْ لاي هس نلابح + روا( خر [ذنتوكن ا ماكحا روج )إ [لوسدالاو فس التت فاصفاصرا نآ يحل ا كس نادك

 ا ا )تس أ لوبا او لوو تلا نر م 110 هليل روا سال 441 ىلم هداج ةين نك ةائج كا

 ا ترك تلو ايل( ينك فااط يقل وعس# ؛نلع هور إي لأم ب هربت ناب ديلو نك )يك يكل ذان شل ديك م قدا تحب

 ايدانعر يما نس متو حس م نا : ل ضلت قراند لرمي كزور كنا مت نإ تح حارسا .توب ) تضر

 ماك - ( بيرغ) تسد( ري اذان تدع راسا يب .رمود( حس ىلاجتوخ )و كيا نس مروا( اي داني رمق مقررا

 ب آروا( تايكا دم دجتاسككس نا ا كت د ب لب ىرخس كح دم دور م اكدجن د ذك تدجا) جس ءاثيإ

 نا كا ىو ؟م اقل لوم تاب يرام( صايايارثوقاس لارج حل تق. 6+

 لشي ( ع لرب نمل نمل) ل راس ناهد ام "مفك يت اسك اد كالو وكس لاي هاج وم رب( نك )قب رط

 ( قيس دانب كى دنا قل اير 2 نية دواي درلى كيرا ما اسس ضم لوو دروا وقت اسس فاق ن ولسوف فقس)
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 -- سبد فاكر تمت ىلىتبت السدر قتال وكركوك ربك حس قكل ب اند ة اجو
 قطر ب رثكا با - طاح درع راغك كر وا ع دارم تييرثكامللب ئوارم نلاسناإ مام سس ل انامل يس يي بساد7

 تدار دثل دئاوس_ وج لبق وجب فن ىف نارك عررط سا تب هتس دارم هوو تمي شل ل اي فرار ع تيك

 اد ليش وكري لا اليه

 را ا ادايروا تخش ضنوج رم خلا شعي نمو

 قتال لإن خر ةكسوروار كى ا نال يشروا < انزوع كس ارك لع لل ار زود رواسب راما تل ا

 قع قايل ممر نا قكزيتكى دب لم لإ فك دسار كيك تدار لوم كتب جوج نر قيل لق وراك رجب هس

 اكل اك اراكي نانا دار كرك ن يي روت كلصفتو تيرصح تلذو ل 1 500 لا تاقيقح سنقو لسا قاوم فن كس 1ك دثلا بحب

 سارع ذا نانا احومروو وبا تذتبل_انومدت ديت اسما منن ل كب اما توم ص افاكب سر خمو قرش نا ايم دعس دوا سر
 _ نترات نانا

 ري < طلسم ناطيش كيري ضب "م لتس يللا ثيي داعال بشي رك تدبن كن اطيشرول بادت اك تايب

 للا ل ا خلا شعب نمو

 رثلارك ناطيش اك يوم ل توب رمت اسكس راف جس عا وت: 0 «تقوربم لك دارس نإ رز - ياهو بترمرو رض تارك

 مولع قرص روع ظني ناطز لل و نر دن حان ا نحم شعي نمو رك يشيب ركاروا هس احاج ثم تق لس

 1 خ 2 اين لك زم

 رواهنخ تنك نقتل طب رطاخ لكل وتاب أجب نارك هت كب ل وك طب رواق أدراك يب باو

 1 ركن لنا قر تورش كارو قروش #7 نبأ نع رواق هع ا

 - قوم زورا تمايق قشير لوم بشي ركاب ان رما ءاسج اذا 'يصحر واهس اتم إل رطاك وكول ىرض لتر لبا: بج سك

 ل ىب تمم ايق قو ل لا_<س دار مدقم اكت رن [فرصر كس يب باوتب دوا اكن اجو فكس ىب ترم لكتب و نترك لاه
 - ل دقت ل وفود رك تم ايق ءىرفص تم ايه بس داش

 < لاجوم لب تبيحموكيرواجس ّلاج ل راع طبر د لع فيك لسسرسدد كليا قلايند .مويلا مكعفني نلو

 ليم كوكي حس لاقل اب لوم كي 10 | تدشإك ب اذع اكدت سوم اي ركهيل دول وليش با طع بسس لي عر زودت

 ابكت تروج لاو بوخركياول ؛ لب بلا زعم فس لاك كهل يسرك دوك سرد كيالي - لح

 - انيداطحكو تسار اكن تزل ورنا ثم خلا عمست تنافا 0000 لا

 ها يقي دج بهاد لب كيسا حس سرنا هك لن قار ا واوتس راو ]لك تو لور

 نلبس وتلا ملا ي آكل ساه اترك دير ات ل ذاد [ كي آس اهو لع لاك اد غراب <
 قوي دعب ل يآ اي اسكس ب داون« داز زبوكن ا كفك نا قدي داو شال اماكن اة 1س ئل وق



 1 جبتي أ د 0 زو اف رز ةروس هرمي 2 رش لج نمل اجر يفتر رشو دج 2 نتن

 اك روت تا رم ائياروا 2 درك وو قو ولم اك كي ا مع روع وأنا مرش رو تع شلل وب اكسس داهت م د

 ا 31 1 ومر طوا رتتوا رعأي | اعمى هال ب هل ل "ية 7 1 2 )ا

 رج د تس 2 "اع بس: يرش ىف تخل موق دواس ب 1نارث ار“ خ خلا كلل رك هئار

 كح ىلا ردا ادا لع لاب و 7 لصروتسو ىدباكنالفو ت انى تين نادل مالك كاك ل ب ربت اواو ثم - زرع ايكروا

 3 ارت بأ "كف رشو تليظأل اروا ؟ قتل طهور رف اين للتالي لوو هول لتنال تل 21 اب مارب ضال وا

 0200 ارحموا ليم لل ارواج هاد ني ملا ىف عامنا لاسلكي - سن 0 م سولت "ارا لو داي اراك

 قش 0 شئمو نيت عل ارز ريوروا ول اطلس لوبان نر رط كا جل «”*وم تلفو لس تقال ايبا

8 

 ل 5 واح ند“ تزاقا

5 

 ا 7 يتخذ
 لنا يب قدي موي رة ع نا رق لنا ىو ايلوا نيب رثكم جيلا ل ارنا الول اولاقو 0.00٠٠ :لولس فن اذ

 تارا يس ركر اتناكت عالو

ت 0 خلا سائلا نوكي نا الولو
 "1 تنك اردااي دع بيع

لوم اعنل ت اريل ىكبتوم قا زم رب ظري تيصخمر 010 خلا شعب نمو
 ل 5 

 دهس رب تروصض مق يوك (-ساناجاله رك

 َبَر لوْسَر نإ لاَقف طبق ىا هن اّلَمَو ْنْوَعَرِف ىلإ آسيابىسْوُماَنْلَسْرَاْدَقَلَو

 مهين امو +2: َنوُكَحْضَي اَهْنَم ْمُه اذا هيلاسر ىلع ةّلادل انجلياب ْمُه َءاَج ملف مبَنْيِمَلعْلا
9 4# 4 + 

 مانا ةَعبس نيسلاجلا قْوَلُح ىلا لضوو مهوب اخد ٌءاَم ْوُهَو ناع رطلاك باَذَعَْلا بنا ٌنِم ِةَيا نم
 مساق را

 رع 0م َنْوُعِجْرَي ْمُهلَعَل باَذَعْلاب ْمُهَنْذَحَأَو اَهلْبَق لأ اهينْيِرَف ًاهيخا ْنِم م ربك ىه لإ كرجل

 ماع هع زاجل لإ لماكلا ا مَناَعّلا ىأ رحسلا اَهْيأنَي َتاذَعْلا وأ را اَوَلاَقَو مِهِرْفُك

 ىإ :موةَنَوُذَتُهْمْل اننا انما ُنِز انت باّذَعْلا ٍفشك نب كل ةنع دهغافب كاثراشل عفا نبيع
2 

 ٍورِصْيَو مُه َدُهَع نٌوُضَقَني ؛..ةَنؤثكني مه اَذِإ َباّذَعْلا ُمُهْنَع ى د م ٍءاَعُدِب انفشك اّمَلَف َنْوئِمُوُم

 0 ب لاق ِهِمْوَق فا اخيفإ ْنْوَعْرِف ىدانَو مهر ىلَع
00 0000 

 0 ررِصت ما طخ ؛د0نو رِصْبت اَلفأ ىِرْوْصُم تحن ىأ ُىِتْحَن ْنِم ْئرُجَن ليتل َنِم نأ

 هتْعْنلل ةمالكر هظُي دل يبي ذاكَي الو ريِبَح تنهض ٌةنِيهَم َوُه ْىَذّلا | ىْسْوُم ىأ اذه ْنّم ٌريخ

 راو

 ٍةروسأ عمج بهذ ْنَمُوَرٍواَسا اًفِداَص ناك نإ ِهْيَلَع ىلا له اَلْوَلَف هرْغس ْيِف هلو : ىتَلا ٍةَرمحلاب

 راد ع
 يول ربسمر

 دع بهذ قؤط ُهَوقوْطِيَو بهذ ُةَروْسأ ُهَوْسْبلُي نأ َُنْوُدْوْسَي اَميِف مهتداَعُك ِراَوَس عم ِةَبِرْغاَك

 ( تبايل كرا قرب نب" قرواسأ" ظمل وج ابنك 00 كةروشأ" لب 2 رواش" ”الل لف ترةرومشمب تر هل



 تضر ص نر يضهر روج دن ناي ا
 0 0000000 فكس 2 نيوباتتم ام 8 رتفم ةكبلملا و 2 ا مد 0 ل ل ا 3 5 0 0 0 ا دو 2 ل مدور تس

 0 ان رع تلح 7 0077 »ف رشز ةروم !هرسن در

 ' كو نيرجا المتر ةربع َنيِقباَس ُى ل قب نر نلت يلج تح 7

 00006 َمُيِرَم نبا روب ترص علو ىلا ٍلثِم ىَلَع َنوُمََّقُي الف مهلاخد َنّوَلتَمَتُي ْمُهَدْعَب
1 

 ينال ١
 َعُماَنتَهِلا َنْوُحَت لآ انْيِض كر ل 2 َلاَقَف متْهَج ٌبَصَح هللا نْوُد ُنِم َنْوُدْبعَت امو مكَنإ ىلاَعت ُهَلْوَق

 اَمِب اَحْرَف ْنْوُحْضَي همن ْوُدِصَي ل لثملا نمد رك . را مرا ا يل ا و

 كلل ّلْئِمْلا ىأ ُةَوُبَرْضاَم ُهَعَم اهلا َنْوَكَن نأ ل رفا > انتهاء اَوَلاَقَو هوم

 مْوَق ْمُه ْلَب مالّسلا ِهْيَلَع ىسيِع ُلَواَتتُي الف نِقاَعلا رْيغلام نأ مهِملعل رتمناب نطق ةدغألا

 نم هَدُوَحَو ُهَسْلَعَجَو : ةٌوبتلاب هيلع انّمَعْنأ دا نك 1 حلا ل دا روع

 اقام ىلع ىلا دف ىلع ب لدم اغلا ريكا أ مهول ْلْي ٍءاَرْسإ ينم الَعَ باريغ

 شع كانو مكين نآب +وُنُرُفلُخَي ضَرَآْلا ىف ٌةكِبلَم مكلذت كن المحل اكن دل

 يشار ز زل عل دولاب تا هنن كلى اه وف ورم 00

 اَلَو و ُميِقَتْسُم ٌنْيِرَم طاَرِص هب مكرم ىِذَل اذه ٍدْيِحْوَتلا ىلع ِنْوعبتا ْمُهَل ْلُك َو نيتكاشلا ٍءاَقب

 ىسيع ءاَج اّمْلَو ِةَواَدَعْلا د 00: نيب ُودَع ْمُكل هنا نطِيّشلا ِهّللا ِنْيِد ّنَع مُكَتَفِرَصُي 3

 مك نيب الو لطدالا قرظروز 5 , ةّمكحْلاب ْمُكَتْنِجُدَق َلاَق عن عْئاَرشْلا وتتاَزجعمْلاِب تسيل

 هللا اوَُنا ٍنْيَلا رْمَأ مهل نيف ِهِرْيَغَو ٍنيلارْمأ ُنِم ةرؤشلا ماكحخأ نم" هيف َنْوُفلَتْخَت ُىِذَّلا ضغن
 ُباَرُحآلا فلتخاَف مو ُمُيِقَْسُم طاَرِص اذه را مُكُبَرَ ىَبَر َوُه هللا َّنِإ +« نوعي

 امِب اورق اًوُمَلَظ َنْيِذَلِل ٍباَذَع ُةمِلَك ُلْيَوَف هن لَن ثلاث ودل نبا وآ هللا مف ندب نفهم ١
 ! َنوُرِظَتني ام أ ةكَمر انفك أن ؤوظنَي له ملم 00و موب ٍباَذَع ْنِم ى لسع ف ُهولاق

 رج راما
 , ءالخألا لبق اَهْيِيِجَم ٍتْقَوِب 2 :َنْوَوْعْسَي ال ْمُهُو ٌةَأَحَن ةتْغَب ة ةَعاَسلا ل ْمُهْيِتاَت ْنَأ َةَعاَسلا

 8 «ئوَنيقملا لإ ٌرُدَع ضغبل ْمُهْضْعَب هلوقب ق1 ماقام موي ئْمْوَي اندلا ف ةستنلا ىلع

 ًءاقدضأ ْمُهَنِإف هتَغاط ىلَع هللا ىف َنيباَحمملا

 تصح

 وم
5 

 مك ياي رف نس لاوهتاوس_امت نتج لل اي كس ( لويطبت )جا رعادس ساروا ناوئرفرك د للا د طيس اول وص نس مروا 00... مج ل

7 3: 



 000 مم رسمت 1 6 8 فقر ةروس "د رس “1 4 م نيب الهر يسفر ورم 0 سس

 تلالورب كو ناسك اسر نايناشن ىراحج لاي كس نا كوم بحي - لور لح فرط ىلن ماعلا بسد لش

 كسا لاكن نوط: شمس لج م لويغاشن كب اع كت تس اال فاغفر جونا مكر وا لي كك ب ناي رود وت( سك لاوؤل

 لوجه اي تس لاقت قرسود هول ( باذعاكل ياثر رط كا ادام مك كل كج سولاو شت كتم كياروااوم لضار ل لوك

 فس باطل كلدرد( تركة لع جنبلاط نسم لوم لج أدي تىاج)#

 تور 4 "اعد اك تاب لا تس داكتدوي ( هسا( اهف ملكا ذب حل بس لج ظل ناوداج موكل اكربام)! لو داج ا(ح قرم ترطب

 نايا نس أي أ ءاررو رت 7 اجايلاا ب باطس ملأ لي الس ناميامتركأ © )< اهرب يآ ْ اك

 كس روت عرفك سا )دأ دبع ذس لوب مبا ا بازعدو تس نا( تساعد هك زم ) ةس مت بج( ع و سد كب

 000 1 ا )دوا ؟ ناكر رمرصص تدل يك موقق اب“ لا هانم ل مونيا( ير ) فس ناكر فروا ( جسد

 ور تب“ لم ( وألم تروص لا )ون سرج داي )وب نلت نت روت ريم) مايك ني قدم لك لي اي( لاسرم)

 ل هيو تناك ما ماكلارداق (اتكر ناي ينام تاقروا( عر تتروزك )حس اكدرداطموج حا( قوم)

 هج لك ةروسا عيت رواسا ات ايهوركا) كد اذ لا وكن أ لوس شاوس( ى لاكاده ملت كاان لش

 تعرب اواو نعش رت[ ( 2 كرر نيه رايدوان كتل وسلم تداع قيارارما 1 راوسه ةروساروا ةبرغا

 اكس لاوووس(ايلرثبهولخم )ايلي دوكم وق( ف نوكرف) ضخ( كح خذ لقا رمت لا كسا) ت1 ردا
 7 اصف لنسب هس« سر تدارثاقخ كو( ليلاس بيك ىوس) تع فكي

 ىلآ ةمدخْعلا ل مداخ م لك فلاسام' 550000 -ناروا ايل لدبعس نافذ مل (د

 57 ل ليم اكسل ارك كل 7” حل تالاحلس نان واو رحب ) كل لس سولاو له مرت 7 ايدانب نومروا( ترتسم دقم نس

 رودهج بصح هللا نود نم نودبعت امو لوم ل زان تيب يبج )يك انوار ينل قا وسال

 ا ب ايات( بحقل وقى ناو ل "اص كس ددسكس لسحر فروت يسدام كي اديب لا متل ل دب نرش

 سلا رتباودايز دوب اهس دام لهل نكد( ةسوم شيخ تبع ركنكتءب لا) كلذ الج( نيئرشم) كوس مق كب

 2001 شوب لكن ايب حس يباد7( تاب )نس ل وكول نا( ل ددختاس كس ناووبتيس دامب كن شار

 فولي لأب ( لاو لس ليي لا لس سر طحن سا س1 دل لور اتم كو بق دروس نال دال)

 بإب اي )وك لارا - نايك أ( رعد تو فس مكي نلت ليث دن يبا قدك( لادوات اكتب ولكى ِش
 ا انباع هوت كت وم مولعم ترق لكلا ح نسم لاثشم بيير بي را ياني ومنك لح لكارسا ىف +( لس ركا ام

 لي 02 كامري د راك ةيسداكاديب تشرف ضم( ةسابع قرابمت) ننس اح مكر كادوا( تس اناجوم

 تدر لل يلا كول 3( كف [تماقدعإ ل ف: لزانهس نا) ل بر ذاك تلك تمايق ( ست )وورو( ترا 7

 00 اهلك جب كن يناس ة اتلاقاوردا عبو مزج عفر نوافق نورتمتل بيلا نرعمت) ورك

 لدا( رط) تمار اعديس ( وجاب دالتب لمة وج ) ين( لتنال ريح )ورك ى ورعب قرم مك( ياررفعس نا)روا
 1 قع روادع نمو ( الحك ) ٌعترص اراههقوو بخ اي(تدر كد شكو حس نيد كس هللا ) ناي ن كس هر ناطيش

 ا وو ضب حروا( لبنا ماكحاروا تدبن) لوم إي آكل لبتاب دجال اي هس دايك تك ( ماكطاو تاناثن) ت5
 هللا الب ولن اءانبكاريصرواور نس هلا تس( هدر اي ماخاكس رينو ني دهس تاداقؤن) »دركي تامه ن الق

 كح يد ضخ )ايل لاذ فال ماب خس لوم ولف لوس ها ىريسجس وكت دابع كى دوس قار اهتيوا جس بسد ارم كت

 تا ارق رفا قلل قشرج ) كل لس سوم لن ن ان( 00 لادغ نم لم اب لإ هيب كس لاي لين شاهدي الك لع



 راح رسمك تي 1 هني "اس طي فرش روس نورا 2 رش حرم ايس جرو ا

 نا) لي اهنا ا ةعفدوو رك اكتم ايفر ب هدد را 21 مرا )أو الر تس با طعس نا: دردر كلاعب يلارتى ابا ني

 زورا( قاس دانك ايند) تسدد مانتوج د لك امخا( سس يياك ا ا هيلدح ةعاسلاوهيتات

 تعاطا ىكرشلاوج )لس لولاو هد و تس دشلا رك كح ل يحوم ن' كا او قلما الت تسإ)

 ( كس لوب سود لش لب اهواك ةلاحب كس سرس ود كيا لل

 20 اذا اينوح ارا 0 :بيكوا 3

 - لو دارك ئئوم موق ايناشنوف .ةيا نم
 - تسب لك [وجا باكل وي هناقنلفن قر واهتم قطع دارم وكيلا ذب لاا ربكا ىهالا

 - لور ذب حسسرساكيأ ا ”ءىبج .اهتيخا نم

 هس تصفي جس لوقتسس لايك نءادكا يجد ربايمل اعدام سدت سجس كل كس ماد دي .رحاسلا اهيبا اي

 ريق تما لوف _ زرطل 000 2000000 1

 با عامانوم تاوقرملا بااهتسروا جس تدوبنوار مس ديرو جس انا يد دتم انا و ام .دهعاامب
 بج دارم ايو ف وثوم اك

 رطل و اا .راهن الا هذهو

 جلد نساك د ىلووصقتاس_ ل”: "تاير /هراثخا دور زمر مآ .ريخ انا ما

 لكفرتروا كل 523 اي مالي نيغ اها ءاردوا اثواب كنيس نازك ث تكمل :نيسداكي

 وج لتر سادع دك كاش لس ارا كفرت ناي ز إي ككل فرتروا ة اهح

 جس ل[ ةرواسا رواسا ةروسا اج بارغإ باك زوري راوس .رواسا
 ابو: تكاتبض اج لوتاعس فسا .انرفسا
 هس دبل اذ قت ركاب يقتل توم ررطحروا-ابوؤ ل( تور اكرف هت ترك اوكي فرب لمح عه ادق رغاف
 - بانر ب بسمو انأسرلا 0 .الثم

 كوب ناصر شرعي رق كت بس انهن ياش ترض كم نرد ءارم ىرتن ز نير ثلاربع .كلموق اذا
 -انائد ِ .ن دلرصي

 ردا ىو روش لأ ةر ةذودجتا سكس ليج يناطد زنة ا لمن نايهرد فلا يروا نيت نت .انتهلا ع

 - لوم متل م تروص لا فلا دعب لس شادوادخت اسك هزمت كيا فر صو ذاش

 اك: يكب اا طوكن اس ماعندنا نب سكسي طخ همس هراثتا فرط كب ءادج .دعالا
 .ةرخ الا نم ايندلا ةويحلاب متيضرا:تيت_ج يدي نم .مكنم انلعجل

 لل ع بلطدي باي لوم ظيلقاس رود كيا مئايةش رفا لوم طيظ عز شن فو اهب كل وئانا .نوفلخي |

 شخ رذلةباج» مدع ند م لح ركادبي ىأ تشرف لوفاسنا حرر ىكا - اي دكا ديبي كس باب رينو 0 رت حررط
 52 م بو لاو ىكرتلا

 كس احب ىدجت اسكس غلابم م "اب نءاروا جس دارم قالعأ ذاجحسا 3“ .ةعاسلل ملعل
 ان قط قو دم اورو ا وكل نيو ل ةمكشلا ب يكس ماد تا لج قطع .مكل نيب الو



 2 ل خا د ع : م 0 لد يع
 نانا ستي أ مك د تلت روس مرا م4 م“ لج ناد الجريش 20 ام

 ةكم رافك لا اذك نيب الو مك ركذ ال مكتنج ىا
 الأب لس كس التوأ نإ دس ل ناو راف ااا روما وكس ني دوايند .هيف نوفلتخت

 231 0 0 .مهتتيب نس
 ل تك انزلارلوو لك تررطح ى دوبي رولات ”هريقعلا

 وومدارم قود اقلطمروا هوم عطشن مشن ل نوقتملا الار وأ اج لايق كت يصعسرلا قل طمس سف الخ الا
 - اج ومب لص انشسسارمي

 كتايأ قرورض للود و تماحو نرى ا للاخ ادع - رافال ب تايآتشذلا ا

 رم تارطت وودي كس قداج لس نىك ا لي ع خلا ميم نبا ترص املوردا خلا ئسوم انلسرا دقلوسإ ا ل هت

 كح هداتسرفاادخرك خل لال طمس ءايعمك ناكدنج

 رافك» جرظأل و ع تييصوصتل يد عقاو كس مالسلا يطع ست ررطح ى#لااطبا كف رشروا تاي اكديبح وف م... :لوزن ناش

 نم دبعي دحا سيل ل ارق وم سس ركود كرش لاف يفي ترض ا «<س باو اكيشئادناوم ليال

 تسر نا لاينر آد لامير يخ كلم ناكل تس 1ك قتل ومجالس دب لاول طبي سا .. ريبخ هيف هللا نود
 ل باو: كيش لاا ايكو: شرات لس لاققاب لوفد نا لكاس 1 بل ئس ماى دوا هدنب كيتو ا ب [كئالاع- لو تس كو

 لو :ل ات ميرم نبا برض املوت إب ايايع نيا لوقب

 تن اب رتوكنلا ب [ككالا عد كو لركن خئئ تر طعح وق لري ركأ لب لودوبتمس راهب كوت يب ارنا لست
 هي ليج ترضخ ليا نع لو: مولعم يزج هت دضراعم لاصق اك كرش! سيات يري كلود تمام لد

 -هس انركشس اث شلك لش تيدوتتت 0 طقس سود روا بادج كت لاطيا كس

 تمي آل ترو ياك < لافاشع ب لاا يك ك ن_ رشم ايدج ا زتعا كى رب رن نب شايل تول
 روصو ف رز ةروسل مي ناار ضن كال اح_رخؤم لونا ميرم نبا برض املوروا_اكعئيانناءمدقم ل وزناك ”ندبعت امو مكنا

 - ؟ل ثمن ال لاكطارب مرق يي ني بايكايكن ايان ل زان لي تع ايا

 وغدا لوول ا طاح اهيل كافل عرش لا ودا ناكل تروس ل ا

 ردبو .ازيزع نودبعي دوهيلاو حيسملا ىراصنلا تسلا ةبعكلا برو كتمصخ دق لاقف مهالا عيمجلو مكعهل الو مكل
 هنا اونظف ىحوللا راظتنا تكسف مهعم انتهلاو نحن نوكن نا انيضر دقف راتلا ىف ءال ؤه ناك ناف ةكئلملا نودي حيلم

 فزنزةروسكه قاب كي ءانك لادجلا اذهب ايولقم راض دمعتتاو ا ا

 اك باه كيلة اجايل نام لب لوذناك نودبعت امو مكنارلا ارواب لو : لوم لازان لكي حسءايهنا روس داتا حم يآ 1

 كه ايش بش دوا لا لاك شاو لن سا عيت عمر طر وا كيش رفد لع درع تنم 2ك جل وقعلا ىو رين لاعتتس ا اكام كس
 .كلذب مهترما ىتلا نيطايشلا ودبع مه لب رات امر فواشر ا بماوج فس ب 1دتويل ايد لكل وي باوج ذ_ ةليخ روض



 "حاج «رسفتي 1 4 08 ذو فرغ ةروس. طر و رأي م مش لج نبل اي ريسفل ردم ني اا

 انذخا دقل وعم [كايباكن كس ل رباط نس تبتكر 5 ترسود قش اناياب منقاج امل 00 : رش ف

 000 ا هس لوهتارك جاكي د كلي نوعرسف لا
 ها ير هن اهقمولعم نوم تداع قراخروا بحجم اكنلا حس نارى اقم لكتالاح- لي ل الا
 ةابجج كت رع ولد امال يحاك زج لت رولا نب نانا سعف ها رفكس هر واجر ولي ء هس د لسا 1 لا

 هدفا ي [لع دارجلاو نافوطلا مهيلع اسلسرافركزاكن تت اناثندد كه برام ل
 - ا زمو تببوقك ل كس لولاو نس اين فرط ىرسودروا كت تموين لل د

 ذكرك » لايناشن ى ذب دواوم لكى ارك هلو لا سم ىل وهج ةروصوجج لاين نع هي ناك .رحالااهيااياولاقو.
 ترطخروا_ لوم هل رك باش وت تشم لس و« ديدي ودي رش نا لش رعإ رواوم ياا قارناكب سس ل ورش إب لوم فساد

 وم ايك كس دنع ظفلاوءاه نجرب نلابذذ لن ىاوتدب ب دواوبم لبن قتل رجا فانك حاسولق تم

 قوم تررطتروا يجب تموين مم ذ لوك فارم ى واين و وعرف سس ىرظنو اوك ا .نوعرف ئدانو :٠ سكي 1ىنوت
 يروا لع دجتاب # ريض كل ب كراس رص بريك نم راب س1 ا نوب ماشوف ةتيساددا اي انيانعس تايب لا قش
 لاش اج ليو 1 هس ساكو كسار ايكى اي كس سر وا صك اح لين سدد لي لوم لان قرص لرش

 قرون من نيل ركون اقلك اف اص ناب ذل قتل كى رج اخ لوكا سود دندوا تمازعو تموت « سيب نيو لاي كس

 زازعا رام يار 1 را نا لاب نال ل سوكر ع احم ناابرهسرب يو ريما لثروا لإ هني ل
 اكتموبنرف سرب لرمي - لل صاح لي زيج اوفو د وير لامك ين كسب كيا هس قار قتل سب فص السر ماقلت

 ا ل نارفانعس ى لكي كولو مق لكى ا اي دانب لاو بس نور فس لالا بي رف ررط لاكشي جس دايو
 رانك اهي سن ايئاي وركب اقرغ لم لم ىارولا يك لع تكتم قنا فاد اير ذك سرس لي بج - ايكو هنابب اك لقول حوا

 -قهدركن ءترهتداسفا ليا ضم دق ب 2 كاين با َ
 نت نش رسولا امو وللا نوال كل كس ني رقم روط ص اخ م .ًافلس

 ناب ذاب قوم ل ىلاوردجتي كادوا لاب طاغ كرس يانبكن يبي داك لاكن وكرفروا_جساومج لاع رياك” لا تس وب ناري يا
 هس ايكن ايي كسك قزم [ك كر احجام هس اوك: لكل اك لاند ايك رشا الوب نب

 لامه نيك شم ولان ارك بس اك قست طح نرد بوساجلو د: : لايلو لك شن اهب تنئاعب

 باو اكل ووو نلا ل تاي آنا تساي ايلا لاا تنل زروال قا لاح ل نة تسال زاوآ

 :ركذ_وهروجتلس لا ريح ىضتف_ روصقل ركل طر هلم سن لن قب تمير بج كيسي لت راك ساو كس تاب لبا
 تا دوا ل عج روار لجنا يوت ليوا انكي

 ءاغش م لوك اكس من كت كرا يروم حي زم>_ "حي ص الخ اكبساوت اكهصح سرسود كس لارتكاب

 7-0 هباوجاكن ادت انلسدمطلاغم ايد ابتشاوكل ولاول ب بت دقابوثماد نالفي قر ضر وخر لول هل
5-8 

 تجي سم ساووقو ور ران 000 5 1006 نودعت امو مكناع انام اكتفي روطت ل حرم



 ها ارب تمي 1 ب "اة اف رز ةروس حرس دي لم نعل ماج ريفر رشومت رت نالاك

 هس اتومانلاكذ هس رت وان الروك قت دصتتم اكن ول او فرك ق تلو ني كسرت / ىرازبر ابطا روا ل كس وردشوكل وأول

 رك زكا لبست «راكزارودروا لو تيد لاذ لب جي ولا طمس قتاوكت راب ىييسر مللي لب لب لس كيا 010

 زايو ع كرشورفلج لايت تروم ناجح كد يوب ني تس وج وخر كارل شل حس لوك ولوج نا ايش لاه عب - نحت

 تيبازب لكل بم ارسا كي - ازاواح_ لضم | ف هطاوكن ” تنبخ كاي هيت الز ترطب مك تسرطح لابكروا ليداق أ ًالصارب كر
 لو تع ومما لوفد د نايك هروساك# لكوني لك لوران اهقرارقااكدنب يا ىو ورث سمت ايلا 00 0

 رى ن ف ةعزنب ناي سرداه فالح ص قروز :ءاقاكد اعدل مرد اكل ادخ الم رنب لير كنار

 ْ دهس هركريارب كس لويز اب لور متبع دنب لابو يي زكري كيا كس ادخ حس تنل اني دوبتم

 يل كس شاوس- عكاوي باب نبك كتر طح ابر 0 : لاش كت دق شا أديب قدك رح

 تابوا نايت راع اس4 لوف مالم لع شحرعح دروب ب شرف لو رابتق اس اهدطلا د لل كش

 نات تر دقو بسس ا-هسدركواب [ء داس ب ناز رقلارل ا لوك وتشرفتس نام آلت كرامه -اتاج نان لت روبتس ضن لوكس

 لان تيرتوو 4 لاس ماعنااكدقلا لقيت ري سير تتكرر ا ةناكتااب لبيس لك باوجاكر نايل وأروع دبعالا وه
 كح لاتبدوا ني ايشن اخري لب قل كت سرت اوم لي طانومووبحم دار يف نقط وو وج تس ومب كس عناء ا جلع وم لاب

 فكك نا تجد وجوم ىو مدد كيأاك وهن تر ل ند يشب جس ددجوم ل متقن 2 ترفل

 مالسلا يلع قت ترر تروا شتم زل ل مني ترك تحرر ط> انومدث ب تمي رت كل قاد ى تفس ناك صاغ

 د لائم زو سومري تمير كس لود كس نلاانومج ب تمي رت

 مؤوجواب ل ترطحيفانج < ليئءزطسو تيم ولا تييريت قلم( /لكت حررط ل ب ادج اكتساب قرود رى
 حس لاا« انرك شن كن لاك وكول اير _اهقم اهنا كرف بم نا قت ءانب كتير كن ادي تح دن كساد كس فوري دواريلع
 ةاش جن ةاادب بال لج نارا لع لك تسر قت ل ا الغل "لالش ذب ل

 د لاننا ويقترب ىلا لب قصر ادجير قزف زن 2 بر تدنن كنور الا قل درو ارك 'ش

 دم ترد لدغ :ل_لوعرل ليف هس وتلا ري قل .........: سيصل يي كنت رح
 ولو هت تاب كت دالي و تدانغ لايت انركل الدتسا ري تبيبمولا لكس او فوم ادبي حس ىلا الركب بسه وكل لدتا

 للم السلا يطع تسمي ترظن” تب راع ل نري نران كح لو نوح 5 اريب قم تح رفع لاؤئالا

 تالوو لدم كك وتشرف نيد نك ى دي تناشد ك ارجو مد آول جس بع رف بجي هدايز لك حس تاالو

 از ل_قكوم بيت تابعء اشف أديب باك قع رمح كل ى ماد دداق كب كارلا لوم بوو حررط لكل فانا

 ريب ى تسرح نشيد لإ دير ذ كياكذ#»+ يس تمايقدو.ك سي تدك رمد ل أديب رطل كنت رمح

 نان اكتم يق ىن. نناكن اد يجرم رددوا الحلو قر اوخ بيب رغد بجي نشا كلت دف نان كل كح لكارما ىف يرو اخ
 هوم تداع فالخلكولؤت سايق نع أ [بيرق لكلاب با تمايقر كس ل ابدت أ نوما دا د
 -اكةسساج وم ندي اراك تمم اي تس لا وم تداع فال ووك 1م ضو وراب ووك ت كي ' عك ريعب ول تس جو ل



 اشر

 180 رسب سي [ "7 ب ف رظز ةروس نرسم وماي دج ني الجر يفت حرش مج رت كلما

 شارف كاري روط ضر تمم لي تدق سوو لا كل سا تن رم تكس تم يقلد حرر كدي دن نكرم

 ساه هاد ديس قمل جس ماك ورعب قاف ترضخت 1 لامع اود اقع لكي لي د اقع سوو د كاك ع ء_ قوم ىتكرساتروا

 -جس نادال اكن اشاوج تس ها ى اطياف الكس

 0 9 ثنك 07 1 . .

 ضتبذ_ وهنا نم دايز سل لب .اىسيع ءاج املو............:يلامرفحرالصا لوو قرح

 ركل فير شت نق يترر طخ ل لسا لوب يس د تيسر لاحج ماكد ا تبر واو ينك الحول زج مارت تبر وا ماروك زج ىلا لع
 كءايهخالاريبج_وم: اامرف نلايب وكم اك>ا ىف د فرس ل ماك> قي ددوا قواين دك أ ظذاع لوقنل اي وم ام رف نايب وكم اكحا فرى

 - ايل كش رتاعس ماكحا قدايت دس انعدم اع
 مانكس ناك لا هحايكايدرو ذرب تع اطاوديح لل مب لسا الغاكم لش قت رح يقي .ميقتسم طارض اذه

 كوم نومك 'تسسج ماو سس كد انك الد تع ارب ف وم عت كرش لسن ط اكشن لوف ادان لت يسس لن لاا

 دا ف جلب ا رب نك رع رحال قلل ا بوس دا نت هير اه لك وت ادع

 نسر مح تيأس ككل كنب ل لوقف نأ كا ذب ثول لل لو اسيعركل يس آر كس وب لاق كس نا ل اسيعرواركتشيكس نا

 ريب مخ ىوسيع كيا سل لع لامك ضخ ا جس ابكي لوك وا اناء ادب اك ادخ لور واج انزل يأ س لبي لدغ ننول
 < ءركر انا كل كب ل تمايق ب لك اتوب مول لب ول ح7 لبو تسار هاردي بج دعب كس مدت حلاو قاب لبا رق
 لو لن ايوب ميول لايقسود بسسس لب اكل تسود ىتسسود لول ور لسا د لطلاب كب بجج- لإ

 لك 1ما6 يقي قرد كك شادبلا-[ةاتنب نانا قد كرب لب - هس آي اكس كك
 5 - 2 0 ا ا ل لا رعد ع رد ” د ا اا

 انيلياب ُىِداَبِعِل سعت اًونَما َنْيِذَلا 20 َنونّرْخَت معنا الَو مْوَيلا مكيلَع فؤخال ٍداَبِعي ْمُهَل ُلاَقُيَو
 2و تاق 057 وح ل سوك كر ءرر ا 2 6# و ور 0 صل |

 ه4 ١طن ؤربحت مكتاجج وز مُحجاَوْزاَو اذدتبم متنا ةنجلا اولخذا هوز نيملسم اوناكو نارقلا

 بوك عمج باّوكاَو بَهَذ ْنَّم َعاَصِقِب ٍفاَحِصب ُمِهْيَلَع فاطم ٌرْبَح َنْومَركَتَو ْنْوُرَسُ
 ”نيغالا ذلتَو | ْدَدلَن سفنالا هيهتشت اَم اَهيِفَو َءاَش ُتْيَح ّنِم ٌبراشلا َبَرْشَيِل هَل ًةَوُوْعال ٌءاَنِإ َوُهَو ؟را عد كم م كمل 8 5 دجال اخ يتعاون 3 2 ا ا ا ا اا

 000 ان دوال زل رو ا ا نا و ل والام 2 ا 2 صومرا لال و اا ع ع

 اَييِف مكل (َِنْولَمْعت متنك اَمب اًهُوُمَعتِرْوا ىلا ةنجلا كليو «مؤَنوُدلخ اَهْيِف ْمَننَو ار

 ِباَذَع ف َنْيِمِرْجُمْلا نإ هلَدَب فِلْحُي لك ْاَمَو «مؤؤلكات اًهْضْعَب ىآ اَهَنَم ةَرْيبك ةهكاف
 207 عا و رو وو "” مديل 0 رون رام ورث اواو ص 0 _ 4

 امو ساي ٌتوكس نوتكاس «هؤ َنٌوُسِلُبِم هيف ِمُهَو مُهْنَع ففخي رتفي ال 0) َنَوُدِلَخ ْمسَهَج

 5 قا ةودر 2-3 3 00 9 ا نع 9 عي ع ول ساد مح د 1

 كبَر انيَلَع ضقيل راثلا ُكِزاَح َوُه كلي اًوَدانَو («)َنْيِملظلا ْمُه اوناك ْنِكلَو ْمُهْنْمْلَظ
 د معا 7 0كم 0 ا ا 0 1 كوخ ل كم ع لا رح شمت ل ا ا ل ا

 ىأ مكننج ْدقل ىلاَعَت ُلاَف اًمِئاَذ ٍباَّذَعلا ىف َنْوُمْيَقَم 4 زئَنوثكم مكنإ ِةَنَس فلا َدْعَب لاق انتمي
 جرظاو تيه ل لو سما | عفا سال 0 لا 1 0100000 5 ا ارق ع و
 ةكمرافك ىا اومربا ما ةموَنْوْه رك ٌقَحْلل مكرتكا ْنِكْلَو ٍلسرلا ناَسِل ىلَع قحلاب ةكم لما



 هك[ مزاكلتكو

7 

 م0 رتب ل ف ف رثز روع هر داب م فيج نام البت ريس حرر وهتج 0

 م2 ف 3

 0 ٌلوُمكَحم ؛ 10 00 ني لا ىلبخ يبن دا[ ام ل ئف اًرُمأ اوُمك 5

 هس هب كْوْرهَجْباَمَو مِرْيَغ ىلا ذولا ولو عفر مشن الآ نؤاسيمأ يكل

 هَذَلَو نحول ناكت نإ لق كلذ هيد َنْوبتُكَي ْمُهَدِع ْمِهْيَدَل ةظفحْلا انْلْسُرَو كلذ عشا ىلإ

 هام ضل زدزا“ :يقو

 تاز نحبس هتدامع تفتناَف ىلاَعت 4 دلو 1 نأ تن نكح ناو هم» َنْيِدِبعْلا ل انأف اًضَرَق

 هبل دل رلا هيد نا كرا ركب مب هَنْوفصْياَمَع يب يسرا ِشَرَعْلا ب َبَر ٍضْرالاَ تروسلا
 ام

 هيف«: َنْوُذَعْوُي ىلا مُهَمْوَي وقلي ىعخ ٍمُهَينُد ِْف وبي مِهلِطاَب ىف اًوْضْوْحَي ْمُهْرَذَف
 و ل دل اق و ا

 حرب ف عيكسلا رهو ةدئب قي تاكل راقزاكلا م اهتو لإ ضرالا ىِفَو ٌدْبْعم ىأ ءايلاك

 هاكر موب دز ضرار ثروت كادت م 1 ىذا ع هُعَت كل َربَتَو مه مهحِلاصَمب 400 مي هلا

 يأ ودبي َنْوْعدَي َنْيِذْلا كِلْمَياَلَو ِءاَيْلاَو ءاتلاب هدد نوح هيَلَو مْ رماوعاشلا لِ

 مُهْوَهَلل هللا الا هلا ا لاق ىا َّقَحْلاِب َدِهَش نما ب دَح ٌةَعاَفَّسلا هللا ىأ متردورل

 َنيِنِم لِ َنْوُعْفْسَي مُهّنإف ةكيلَملَو ٌرْيَُعَو ٠ ىسيِع مهو | 2 ميدسلاب هب اوديك ان موبْولفَب 7 هلق م: َنْوُمْلْعَي

 ىناف ريما ْواَوَو ع د كون هني تدحمألا نويل ْمهَقَلَحْنَمْمِهاَس مسن مال نيو

0 
 ةبمعن » 0 ا ا و نع 3 ردرفب مقر وب

 ضرغأ ٌحْفصاَف ى 0 لاق + 0 "نونو مَ ءالوق نإ بري لاَقَو ١ ىار رقما هِلْعِفِب ٍرَدْصَملا ىَلَع 3

 مهل ٌديِدهَت ءانلا و ءاَيلاَجَه 8 ٠«ةَنْوُمَلْعَي فْوَسَف ْمهلاَتِقب ْرْمْوُي نأ ابق اًذهَو مني ملس ُلفو منع

 ول هس 2,05 تاب ونا راكم لاو 231 دطس ملاك اعايا رفع لوقت نااروا) 2000 :مر

 ردا( ع ءارتنم متنا)5 اجوم لأدب لن تنج مند هخ كح رادرينامرفوورواب( نا آر ) تاي قدمت( بس تفسد 1 تالوالا

 كساهب سة لاي كس ناسي 0 ل( كءارتم د تن رتارن وك تار ارو رص) لاري :ىكونالإ هيك“

 ه:لايدروا( عر ئداذ ا[ يي ل لإ لاترم 21 ” آيا ل توك باوك )ساروا( جس دإب)
 كس تنتج برقا هس ورشي لاهي ردا لوب تذل وك( رظن ل) لوح احس نول( عل كس زم سا تنتخب زج

 06جرام( وكن * )2س لن لل هس ةينس تبع لن لاا ل هس دامب لقول لامعا نيس ل

 ايكس نال ع نلا هك لو رش باكر ودفن نا رفان كبس ( جاو: اديب لك رمدددإ مى اوم تي اكل جرفا)

 هوروا كش ماي تروق لول رسايل ا ا! لس مكروا( لس نإ ده سوم ةسوؤ ل ل "اي بج ) نتولام لع ل ؟اموردا كم

 ( اد :بادج رعب لاسرا خ58( تح تسد تدلل 52 )تدرب 73 دهاء راما يابت مل“ ”يئوراد)'كل 1 راب

 ا
2 

 ايا )ابان نإ دايت ( ولاول )ىلا تس داب سك :( كل 3 ار لات يع را با قعانا» )كس ور ل لاح شيم م



 مورس عا قب ماع اج اف رش روس "جرس و را ٍ ولج نال اجر يشفتر شن رم رت

 كة رج )ايل سرو مالا ىو ( فس لو رفاكه سلك )يك! لابد م ولولا لع مر( قرد
 نامت يلا ناي دبا تيب 0 نات كن اا)ج اهلك تسرد م الفنا فيا فس موس( لعلم سنام

 رورضمل)! ل 011 00م -( نع تح رح روم اطلبي لب رولي لحب حس لورسدد+ج )و يسرد لا هدي ل

 7 12 ا بسس ) لإ + تيل قلك ا ير ع عل

 قماكتدايغ ىف ع 2 ا ليت اللا لأ اكس تم هب اجرك ) لزج لاو نسكت داب اهلك ع بع 19 ةرما)

 ع * ع ررأ نايت و هس م تس نلف ناهس كلا لك ك ( ىرك) شوج ك ل اماكن ل روا لاوف يح 7( لب "لاوس لوا

 لاو كاري 0 ه0 عترفتروا( لطب لت ىساوك يلا 71370 لج رك فرط كا تعيس ىلو مجلدا ا)

 لم لون ام ا ( هذ )] تااذل 1 :دروا( تممايق زور كلم اكوم باذع لي ل 17 د ديوان ع اب ناد

 لا كوز زوو( عزو تا يرث رمت رك ايست سار وارك ل لمع لير وا نقى هرنمت وود )س تابع ب يىت

 ادب( سرع قولك ات [ااو تسلك كر لك فروا( لإ 0 هلا تنظر ونور ضرالا ىفرواءامسلا ىف )ح تدامغ

 الر لولا ل كس صنع ( تسلب )جس ناش ىلع ذب تاذور»'(ل راسم كنا )جس لا ةئساب

 ايروا ات) قاب ركش والاب كس كابس متروا(؟ق ََ ابد 1 )رت مايقول ارواج تبان رطل لج نايمرو

 راق شرافس( كح ل ىل )و واوسس ( هللا ) كل( سس تك دتب ءاغ © ) به ةس داي بألا نور وبنم نج رو ( تس دج اسس

 < نإ ذج اع لداء تس ليكى كل رقووروا( اك هللا الا هلا الشاهين ثس سان ابل شك ين
 ب1( جس منال لادا( ل ير كاس نين ة مسك دي دارم حا فروا ياك حررطت, نيش 0 وابل

 رت اورواهتسايك يدرك ندع حد نا وف تس نلوقيل) شا هم دباو# قلد ايكو 2 و وكلا ل ل ”ه تع نا

 000 لوسر كس لارا( ليه تدر لاروع تدابع مثلا ) ليت جس داج لح كرت ور "0

 تالا ا بدون رص هيسامل 2( ب سل - لاقز صلو لرش لس برس ردا لق ايقروا كن رف زيي سرت 1ك 2-2

 داب )وج ساس لب ع ب لوب روا تس ر( بقي )ده تكاي ا أون( سداشر اكلت )2 ل لاما 2

 0 اسس ءاقروا ءايزاك موب مولعمو "و نلاوس( تدي ع حزبا

 /قل فوت ل وت اي داو لع نس قوبل مك كير تككن وقنا ذئي. .ةانبع ايدل. 2
 لولود فقوو لسو فو رخل ى ع اروارمت اسد يقف ىداع ايل ترق تاع« تراشب كورس ملخاد لع تلج « يفك ات

 تح ذب دحتاسكس نيوتروا تل تءارقماع ل ف وخ ال روا- لن عشب دكاس أ ءارق قاب دوا ل هس دك ايف ذع ل لوتلا
 ٠ ها قرع اساس فاضت اع فسا / ونتريخإ يتورع اروا لع

 هاك يداي رواه فاضم ىدانم ىدابع تول «حا لكس رعت ىدابع.اونما "نيدذلا

 نك يون

 <ائاج فطعي توا ل اولخ دارس فوطخمرل 7 مكج اوزاروا- لءادتبم منا ترش .نوربحت

 -كةساجوم لاح نو ربحترمب وأ

 اجور يبرأ 2207 7 نك وصل س الي كك د فهويسداب هس ذب حبس ل لان .فاحصب

 نا 07-1 ما اك منوع سس لرد لج هورس و 50 0 ل تك لل 2 تس يناروا

 وا تصح اك # لي لش سضوكلايب لاذ تك بوك باوك



 م9078 رسأتعآ 4 07 فرخز روس هروب ري ا

 لي "متنك امس ”رو! مساجابك تاك“ اهومست روا ىعلا”ر وا تفضل تدجاي روا بر ءا ديب .ةنجلا كلذت
 رواه كبيس لتس ارم سا دع نا ر) للا متجر نإ هلع ةئجلا وك دعا لعن لونا كي رعد ع عا

 تقلا لطول ضد لوو كيو نكس ضتبروا ىلا, 2ك ك لباقم اي سبام اي ذ# ضررا | راعابكن قل اللا ل نابع

 دم تقرا 7ك توج بسالك ةنلاجابلا ا -كس لوم ظاف لس لاما تاجردو بتارعرو اكو

 ل4 لوب يت وجلس لوم ياورإب لكك عنج لو ةساج امك جيم انقبلت يضيحبت نم .نولكات اهم

 دعب ني كح لملم ان يكل ا اقناروا تروكس وشب الا . نوسلم
 كح ب 1ث لش تالاح فلل عرفتو لب وظل تميت لاعربم .كللام اياود انو_ك لب راكروكم ضو راد كوم وبك

 ممل امالي اكس نكثر لكلا رف ناهس جو كب اج كم” كلا يي .مك انئج دقل
 .لكلا مكح رثكالل نال مكلك ىنعمب مكر ثكا
 5277 ليت ا نوار جيتا ءاننيارو لن كيك ماربا . اومربا

 لاقي تو موزع لو لئن لدا نادى ل هبي حبس لو دالاس لي ا( .ناك نا
 تدايع كس اك سا لبو الواكس لا لكتب قع هس انوم ىلا لش ين اكل ايكأ ايش مرقم لتتم سايس لاقت
 - قلم ىف دالوابم نيب رط ملا حررط نسا شكل اوس اك

 كس اوبال ”بجرول نكسرلن قلى كم او انج محرك اح شرب ساس ماع قلاش نع :تاردشلافَز
 < ناش م “ل سانتوملا ل لتويك انو لكل اوس تاكد لوا ك-

 لايك اح ليي بيك تفل لوو دري جس دمتم اك بسس شمل ا قولتملا عرس بلطماك ضرالا فروا ءامسلا ىف

 55 يكل
 -ج اسكس ايلي زنا رق لبر واك تافتلار وطب جتا سكس انتسء ارث كرم اع نا« أع نب رج باء فان .نوعجرت
 نيت خب وكن يشم لفرص ؛ووروا-كح سر كت عاق فرصا رع تررطت ليس ررطح, تش رفا .دهش نمالا

 ْ كوم شافسي ل ققلس رافك دوا لوم راس تسب ن صوصتو ل وفشنر واد لإن ضان كك
 ءانثتتارمي ول لومدارم تسب فرصركاروا_ي لصت انما ٠ 'دهش نمالا ”قل_ج ماع ادامحب :نوعدي نيذلا

 -ج- فوجدت اعاكل جس لص ن وعدي_جس فرط ل احا هلبي نار اكس دم لصف

 ليلك يك ل لاا ونع هج رام تح نهتم زتاحانالاك يروا نمرماك هر .نوملعي مهو

 - لي بس ني ووبخروا نيب دباع داره يريم .مهتلاس نئلو

 نلوقيلتم [قرسود كيج لكاف هللا ظفاج فو ظيطر شب او ودعا بست رواهجس محبا ةللا حلوقتلا

 -<س لات جام لك ءادتم كلا ل زيزعلا نهقلخ
 -ه بقتشمع اب راهن اس ا. دوجتماهتركن ام قلا خابت . نوكفؤي ىناف
 كح لارواءادت_فدارمم ناب ل رداصم بس ةلاقم «لاق «ليق «ل وق ررصهربء اني يو صن لوقث“ ليق .هليقو

 < لوم اكل يقرع

 وكام ”اعروا هزمت اجيك طع“ "ةيارلا لك" اد وب بون كيس كفو مهوجنو مهرس لبق
 رواق 6 يتلا تونا م 6 ارسود-ك اجو ف طع "ةعاسلا” ل تءروص لا لج تاب دق اس7

 (ٌئرُتز)- 2 اجانب ادجوكن ونمؤي ال موق ءالؤه نا ايديرا ام مهب نلعف ال ىلا فوزحايمتبا#



 8967 ةرسبتي 1 هج "ا ذو ف رخز ةروع ؟طرسب ماي مع مشتل نعل طيح ريسفن جرود تناك

 هددنعو ىارك ا ررقهفاضم وم تكف طغرب “ةعاسلا ملع” - لون تكس ذر عر وف موكى انا دياي« بالفول« را
 ءال 0 راي” لم رواع_فم حسبو كءادتسلة اباه يس هس ايلا [ در ماقم مق اك كف ذعر4 .هلبق ولع
 اك مل وق” الع رم "«لبقتموا عومسسم تسيكو تسيك و هلايقو ىا "<. اان فو ذكرتي جرت للا "خللا
 - اكون د ردوا عال مال بصي لطم 6“ ةبصن ««روا ىوركريض , ونوو لاف اضم فايع

 ركأ .مكنم مالس ىرما فاد كف وذ اتبعي ل ب راد لايك البس تمل اشم السيب .مالس
 - لاب تمرورط نا. كرك روضتاكتم ري زلوم انكو روق انس دافكدارم تسلا

 ترياق رار احا نقسم سو | رانك ور د عضاإت نع يقم وني الدعاوي الولد
 ده نايياكتداثب كح خلا ىدابعاي

 يي زج هد للماك ارق جلب ددعدأ ذا ذالامجا اما زسروا لمصر 7س رافكح قحلاب مك انج دقلاتم خ 0

 000 (ئ < نام ضمد ريحتك 2 هكسوت حلك باعد وا ل ةريظطلس كش 7 ىلا رفان يكل وسرروا كرش ل

 د بلا زري "ا نوه تاك عع افشل كس ناروا قلنا تس دافكا ا لاس ني ضم اوفو درب

 يدع

 لاو ريواركأ اغا سرك بامان ونيك لبن ارق خلا ىدابع ايملاعت قتابسج لي تم يقلك ناايباك اق :تاباور

 د ريا مودرن ايي “خللا اونهآ نيا ”كةسس اجا 0
 كس عكف الفروابعكر فاك وو روأ قير قدليااي يفق ل ياروا قي رقوو هس كل فاي اور حس قر بعكن بست نب

 هب لا انك نم يئوو لوك اب تم ؟ - نيل نشا نر اب تس دورك جس ددبك حسد كيا سدي لاب

 لوم لزان خلا عمسن ال انا نوبسحت ماتم

 كس نايا لاروا هاتر مولعمقرفاكم الساروا نامباعس_نيملسم اوناكو انتياب اودما نيذلا فن ٍِ

 ناابمبا لوك 7 مب اف الغ كس لذ وم ازسو با عون وفارس امر فان« تراشب كف # وم لاو لبي تلج روا نس ومين ناتو فش

 ل ل واهس اجو رلخاو لش تن روف لبث توصل حلا نايا لإن ” للقمح ايلكل زج دوا
 -ج كلماتك نس لباوج كوب ناتحت اكل خاد

 برس قش :تسدرمروا ”اكلامع ا تابصوج - قلنا لج هنري ا بابتع نك .اهومتئروا

 -- تاكا ل وتروا ىلا لضفو كى يربس رب الن كلا - < لكلا
 -كمئانتككب ب اذع اول ويث زوو فاالغرب لس لوقت يوم تس اهكركن جنك وليس كنج .نولكاتاهنم

 - لوم دن لب لوك خلل جس لاهي باك < لب اجوم لايام قود - قل دوا كوم كب ثا
 را زوم لاير زع ل وقحم لوك اي درك مج مانا د ذك ايباد دامج كس كرك عررطرب لاين .مهانملظ امو

 يتلا اصنا نواولازم ل م ترروص تاو شاب تس لهتتدإيذ قياروا نان ملوك ك
 12 رطل باو بفرص ف اذه لاس رار كس لي ركن كت ومرلوج للاب تس لس اي هداكطجب ذود .اوهانو

 كتب لس نو ل تلت حرر كل وضل [روا اج ]لاسم انتل ام اكتييزثكا قراب دبر بج تما لكس ةساله
 ل لوول ضو ضب جابك ولايك لس او ذ# ا نامي قل مكس ىلا مل ضب بك تل سا تيا ا_ مح تنل ب
 اع تيرا كيور ل 2 تروص ىرسود روا لوجوارم تفنى داتا لع تروص لبي 1



 5 8 س7 3 م , اتا ا 3 3 3 ع
 م5 رسما ه0 ا ف ثز روعه هكودا مى دلج ند اج ريش روم 0 اي

 ع 00
 يت لس لوبا دقت رجلك تس كلو ن 5 اوهربا ما لمت كس 3 تك الذط» لاوسر تميصعمروا بشي ىلا درث دس

 100 هلك رو بس وص يس راسو يدر هتك و 2 حاكبس ل عشا ا ري ل لب م اسف الغش الما

 مولعم مك. روش وخل كاروا هناتاو هيف نورد بسلام كرنك نيذلا تابركسميذ'تي لل ا
 -ل ابن لش لم تمم ايق لسكر اسر د اتباكل لمعاك وتشرف قرب قران كل سكن لاس اا طباض ى اتش ردا ى
 لاك زيف [تأرج ىلا نادك اج ابك اب جس انج مولتشتسس تءاياور لن ١" امج _ اوم ةيجرقح ف ب نادك اكن ا سس راب كس هلا

 حسو وروا“ م اول الس قنا يفرد كس ويصر اود لل ل“ رادار نوما ل مي ملك اياوكشاوو لك اح 5 امنا

 ل م شد نعود

 2 0 هسدداكك ف ناك نا لقي رعب ل ىزرو فالغ كرمت ياو :هريقع اكو اوا كح كسرثلا

 كسا هلي حس بس لي وف ىلو م داو كس دفنا فلاب را حر رط عا دوبج لس تس داب ىل ننال جب لايت دن هيا وتشرف ٍط
 راكتا تس كساء تاب نق نط قد ارب تتش ل تح يل اع اكس ذايب سو لسا هس لن تاب ب تس سرر نحرك تدع

 كك طلال رماظروا_ تس اتكسوم كل اوس اكتدابعل يمر دلت ل جس ايتام شلل سب
 كب بو عيروتمكو لع هزاغ ا فيطافزط كل اطر اح كرت ل نا لايم قس لدتا كل شا حس لاو لوا
 ات راك“ الانيق بنا كم 1 دل» لها كسلا دج سلم لاف ذهبا

 ماس ب لصاع اك لج لايم كشر وا نمي قت دابع لاقت كل سا دعس لاح نجم دوجولا بسجاو اكد لوا نا 7 لو تدابغ
 تت لابجو تقام ىرتووجو ب كس سوم تدوجولا بجاو نس 38 ماسلا مشي نو كاتس رمح إي نوت

 تيرا ل رواد لوب رس اكو ديقكدساف سا هيي حس بس تل ؟ كل ك دعاب قس دباع غل تارطخ ثا وا
 -لتومياكل صن كن ا : تالا 51 لارا تا تورس رف داعم لا دزاوا لو <يا نا

 لاوس قنوت[ اا :زوردتج كك قاب لا ل جسد كبري مكب# لش مشل تفاموتلفغ .مهرذف
 5 ارنب لطم راك نع د زو خامات هزعاكت مار شوا ىئاتك يأ يارد لكل اب لك يتسفةبسب نلت لنج

 تاس يا توعد نحس هي ةسالد ناامياروا م د هدير تلال ناد كج هاش -ةساج لن لام تك

 -ايدب كورس نلاقي شن مرقم توم دج توهم لي سوم نر اد ارظاكر تجرم روا حس رروتسم ع كر

 تل ضمنا ا- ب للابتفرصتنيتفاب وافو ناكل اع ردا كل اليل ااكتانءاكى راس ناس [ءنائز .ىذلا وهو
 كان جمب لس ساوج لياتتفاط لوك واتس شباك لوم تنل الاى اس ل اكدوا عااتبرب رشوأ 7 كس

 -كع نوت نايا لاو وو كوم شراغس لكن تروا ندم راص مكمل للسهر لانس .دهش نمالا
 تزل كس تا لرمي ر وا للا شان تق

 - راك اهي ريل سر ردم داس يوك تنال لورود ب كلامو قل فر صل بج شم .نوكف ؤي ئاف
 نا ل را ل ل مد دواي ذي كت هد زهس ناد ئىق .حفصاف

 - م السا رامج دو املا



 مواحا رسمتي[ 4 6” ناخدلا ةروسن هربوا لو, نبل لج يبقلر رواتب تمم

 هيا نوُسْمحََو عست ّتِس َنِهَو هيلا باَذَعْلا اوفشاك الإ َلْيِقَو ةّيحم ناحدلا ةَرْوس ص 0 2 0 دل كل 2 كالنار 0

 ءميجرلا محا للا يشب

 ٍةَلْيَل ىف ُهسْلْزن اق مازحا نب لال رهظملا ويلا نازل بكلام علا ذل 0م

 ءاحلا ىلإ ةَعباّسلا ٍءاَمَّسلا ّنِم بثكلا م ْنِم اَهْيِف َلْرَن ناَبْعَس ّنِم ضِنلا هليل وأ ِردَقْلا هليل ىج ةكر بش مسا

 رك ا نر يو هناو ِرْدَقلا ليل ئِف أ ايف هب َنْيِفَوَحُم 4و َنْيِرِذَُم انكانا اًينّدلا

 اًوُمآ ةّلْيَللا كلت لقب ىلإ نشا يف ثول ْي أ امِرَعو لحال ٍقارآلا نب مكمل "و مْنكَح رم

 | ْكَبَو ْنَّم ْمِهْيَل ٍرَسْرُمْلاب ةَفاَر ٌةَمْحَر هَلبق ْنَمَو اًدَمَحَم سلا هوني ْرُم انك اندم ْنَم ان سات لا سا

 ريح بر عفر اَمُهَْْباَمَو ٍضْرلاَو تاومَسلا َبَر مهاب مهبل مَا ُْيِمَسلاَوُه هن

 ِضْرآْلاَو تسلا بر ىلاَعَن هنأ ِعمَيْيِيِفْوُم كَم َلْمَأاَي متنك نإ َكَبَر نب ُلدَب هَرحبَو ثلاث
 مه ْلَب () َنْيَِوآْلا ْمكباَبا ُبَرَو ْمكبَر ُتيُِيَو يي َوُه الإ ةللإ ا ةَلوْسَ َدمَحُم نب اوني جي م سعر" ع

 قوي عيسح عْيَس هيَ نت هلأ لاقل محم يكب َرْميسإ َيَوْبعلُي بَل نب كلاش يف

 ىلإ ٌعَوَجْلا ْمِهبَّدَنْشاَو ضرآلا ِتَبَدَجأَف 8 '.ةِنيِبُم نحب ُءاَمّسلا تأت موي مه ْبِقَ ٌبقتُراف ىلاَعت َلاَق

 انُبَر#» ميلا ٌباَذَع اذه اول سانا ىَشْغَي ٍضَرَلاَو ءاَمّسلا َنْيَي ناَحّدلا ٍةَيهَك هيد ُنِماَوأَر نأ

 0 ىلغت مك را ل اال كولا

 " اوْنُع َنَمَكَن الّيِلُق اَنَم 0 ل



 مواتر تع م0 اله نااترلا ةروس !هرسأو راي ل سرق رت ناك

 ٍردَب مٌويَوه *ىربكلا ةَسْطَبْلا شطب َمْوَي ٌركْذا هيلا اًوُداَعَف مكر فك ىل 0 | همزَنْودئاَع ْمكنإ :

 ْمُه َءاَجَو ْهَعَم َنْوَعْرف ِمَوَق ْمُهَلَْق انو انف ُدقَلَو ٍةَرُِب دل سْطَبلَو ْمُهْنِم مْوَنْوُمِقَنماَنا
 ّنِم ِهيَلِإ مك + ْوْعْدأاَم َّىَلِإ او ذآ آب ُىَأْنآ ' ىلا هللا ىَلَع هموُجيِرك م نال ملل سر لو

 هب تسر ام ىلغ «ؤْنيمأ لْوُسَر مل ئئاوألا داب اي لوف كتي هت أ دنا

 َيْلاَسِر ىلَع نبي 40ةِنْيبُم ناَهرُب ٍنْطْلَسِب ْمُكيتا ين هغاط كربلا ىلع اربح اًوُلعتأَل ْنآَ
 يل وْ مل ُناَ راحل «.ر نْوُمُجَرَت نأ ْمُكَبَرَو ىَبَرب ُتْذعَْناَو لاق محراب ودعوت
 «”هؤُمرْجم مو ءالوط ذأ ىأ نأ ةبراع ذف ُهٌوُكرَْي ملف ىا ذأ اًوكْرْئاَف «سوْنّوْل زَحْعاَف ىنْوُم ص

 ٠+ نوَبتم مكن ايل ليئارشا تت ىجدابع اهلْصْوَو ةرْمهلا عطقتي ِرْساَف ىلاَعَت َلاَقَف ْنْوُكِرْشُم

 حدا يسال اًوُهَر كِباَحْصأَو ٌتنأ ُهَبْعطَق اَذِإ َرْحَبْلا كلُرَتاَو ُهَمْوَقَو ُدوَعْرف مكعب

 ةدةنويُعَو ٍنْياَسب ٍتجج نم اوكف مرد كي ألطاف 4". نؤظرْعُم ذم مه طْبَقْلا

 وار را ا 5

 ٌنيِمعاَن *.9 نيه اَهْيِف اًوناك عم ِةَمْعْنَو ٍنَسَح ٍسِلحَم ©" رك ماَقعَو ووو ىرخن

 ٌتكَباَمف َلْيِئاَرْسا نب ىأ 4م3ٌنير خا اًمْوَق ْمُهَلَوُمَآ ىآ اَهسْنَرْوَأَو ٌرمآْلا ىأ إدتبمْرَبَح كلاذك

 هَفْصمَو ٍضْرآلا نم الصف مهني هلع كنت َينيبْوْملا فالعيب ُضْرالاَوُءاَمَسلا ْمهيَلَع

 بو نيرو نير طم اوئاكاََو املا نب مهَمع

 - يب هيه اي" تن 50 لبر باذعلا اوفشاك تمي 1ك د انس ضروس سيلك ناخد ةروس هيام ملل 0

 ىلو التت مارتو لاطعوج ) ىكعراو( نلا رق ) بانك اجبس من( يس مولحمكوئادارم قتاو كل ّءلح .مييحرلا نطح لا هللا مسسب
 لزانييايتد ناس ل ااسلاب ن آر لس تأرب بشي هس دارعر دق بش )ع .ارانا ل تاد تلكرباب كيو انس مدل( <

 < (ماجايك( لصيف) للامم الاو تسلعرم لش ( تارب بش إب رمق بش ) لا ل ( كسسأو سار )لاو فس كك 1م ( وب
 او نانيربت مت _رلوم مكس يت كرام( لن نسج كك كك شكا كلاس هك از تاالاح_-ك هرعفو تدوم؛ زور)
 < تنطق رادو - بآق(< لومي لوم وق ربمترج ) تدجو كت عر يا( وة يبن لعيب ح١ نا رواق رم ) لج

 له نايمرد كس نلاوجروااكن م زرو اكل واس اس كل امك جبس الاو تس اجا ذيب( ول وم اكد ناا) الاو حا ذب ( وكل قلاب ىلا ) هو

 شاك وماما ل نبقي ( ولاول 1 كوب لدياك كبر لبث ترروص ل. هومر ورروا ومرت سمنت راع ئزؤرمرلا بر)-ح

 نلاو ىوروا< انلاؤ نا ىو سلا تردارع لوكاوسلس لا( لج لوسر كس ارجل وحر نقي يكرس براك ع ذو لاس

 للك لول اب دار « لو لي ل ( ليل اهم لس تم يق ) ياك - اك وداد باب كك #دابتةروا د اكددوب قرابة موس ان

 لا رفاعددب كى اسابخت حررط كف سوب موق كل ك- نا لس ففي ترضخ لو ةساذا ىلا ماكي ترضتت 1) ل وب ب

 سر



 مواحارس ني 1 "ا" نا رلاة روس ءهرسمو راي لج, نيل اجر يسقلحررشو لج رن نييك

 هين انج )وت اديبب لاو الاد خس ارياف رطى ناس ل كور لاا كبح ر اظن( كل كح نلا) ب اوس( ايلامرفروظنمة# ملا هتن قتل
 ( كل خل رنه رم 2 حررط كا ناهد كس نلاح آو ناي نحس تدش اك اك ايكو هداي دقافورقفرولا ذر اصكوس لب نأ ز

 ناييارورضم د روووك ردم لع اعمار دروب هدام ساه املا ارد كبار( كل نك 0 0 ركل وأو بس

 ال ناميارب هس [بسا زعم ؟عس ىلوع بكت حلا( جس داشرااكىلاعت نت ب ركن دقن كرفت ب10 ا
 لرواد سارعت لا كلل ب قري ( 6 او تنلاسر كن ل ا) ب ؟ل وسر ب روطءلتك للاي كح نا لئالاح ( توم لك يفم

 زورو كس لب اب وكب ارطع( كس لادم ) مت جس تال د( حس ايالصكتوكن ا لس نلاسنا ىلا ارق )جس او: يامحذب دسك سد تيك
 ردب عب دارم )لح ل كلب تنك ى ب مت بج ( يد إي )29ج 1( فرط كرفك قياس )رب تللاح كارب مت( ايش سم با غيب دين نج)
 نلارولا اذ 1( تمس ن وعرف )وكن وكرفم قالي تس نا ف مروا( وري تنك ين هتك شطسر واس نا شي ادب(
 تود لب لكن اهب لج )ولج نسكت # ريمكس زم ( دنس )ب سال فرت( ماللا يلع وم بيب إب ع
 كناياء ل ومبإب ركع لوسر لاي ابك م! وطب كس رتل سا( كح رأى رادرهن امرك هور كارو وأ و لا لو رأو تتاماء لوك أب دعس د

 لم لير( لحك) تاو كيا حس اسس دابق ع( كس رك لاسر فان لكى )يم ادركت )رض لش دل( ل ف نان نر
 واس 1ذيسا لم( كايا رفواشرا ذ.يفي ترضخ [ د لو كف رك اربي ب آف ناكر شنب ىلا تملاسدا نر ا) لوماتك
 ش سيب رت ريم ) ةسال ست نامناري حب رك رداد كراك هت قل لا لوبن اي د لس هاني كر اكدرورب هس ءابهترواد اكذدورب نيا

 قاعد راكذرويةييساذس وميت ( سدر !كسد وروتسريوو نيو شرار اكيد ري )ومر اكلنا حس 2

 هز وا تسكن ىناتفل) كج رك با( ايارفداشرا فس لات نت ليت كرشم ) لن كول مرحب تكسب يدك
 يدل اهياراربتلكلاكس ارو نوكر فلك .اجايكبق اهتاراهبةيشالي« تار لاقاروك( ل ارسا ب ) لودنب ريم( جس يتاسا لص

 ليد بس ةحار لش لايك ) لش تلاع كن ولس ( كس لب اجو راي اسكس ب دوا آب عجب )نيد ذوجتول يرد لما مترو (
 وكل نا( يلهم باقر نوكرف رك وا لس وج نصت سا قوم حرر )ساب وب ركل راسنا( لكبم لاو لدن سا ىلا :

 نر( )كوخ وو لش نا” نااءاسكس مار ارو( لمار [) تام هدا لاييكر وا( لاور ) تروا زوم تغار تل نس

 وك( لت ارسا ب ) موق رسدداي دانب ث داو( اك اوما كس نلا) نس مروا( يك رسم الا فو ذب ادتيمجس رشي الاوبرا« هت ةسك
 لج بح ج لامعا روا لم ناي زل لك فخ ذي زان كس كلاي تدوم كنا كس لوف ارسم اطفي )يآ انور وكن اي ذو ناهس آر نلاءشوس
 - قى د( لإ كك بز ) تلت لاشوا( حس لور لبي نا 1

 اكيد لو لغتار سد انك ناايسرد ك ردققلا ةليلرواكرابع ليلا كس كي اد يأ .ردقلا ةلي :بيكو 0
 يدك خلا ىذلا ناضمر رسهشتي ًاروا ردقلا ةليل ىف هانلزنا انادي آ-جس ددقلا كيلوارم حس كد ابم ليل كيد انس روب

 ترورضر زقبر مي روااوج لير رق بش اكن أ رس دو لوزن لوا ايدك < لوم ناضمرررقلا ءليل لب اطم لس تبي رثكا لول تس

 نوكرب رايس قرسود تار للا اوم كتر 7 ناو لوب تجر يشك اورق لاء ل ليد اكل وزن

 لش نااضمر اكن لآل كويك جس نوم مولحمديعب نامل ت أرب ب بش قادصم اكمكرابمدليل_ لوا اكن ارتكب كاذب حس بس لي

 _ قكرب سيئر اوم طق فذ 7 2 سا ابتكار لن ولست وخب بف ع نت طي عوز نفسو

 ايل" ايار رف كسلا ليل مري تأرب ليل راه[ كيل قلتم تاي شو نكشه اغب كلداعرطو لا



 شل نم اج ريفت حررشو مج نايل اه موا رسمتي 1 ا” لم لاخلا روس هرمنا
 -< ل [ت ليش لكت داع لش لاروا-<س-

 هدا: لايم ناس عاش طال ناايمرد كس تطمن ةوصوصر وا تفتك دةليلي ع فئاتص دمت ب .قرفي اهيف

 -<س اتاجايدركر ايت طر احاكل اسس دوب ل تاد لاك ةساءرف

 ككل لوعشروا هبا 57 وا نيرما هانلزنا ىا لاععس لوضمايع لامس لعكس ةانلزنا .ان دنع نمارما
 511 1 رم ال ” لاو ترف“ اندنع نه ”روا_جس.انلسوم قكروصم نم اك قرفيرداح قرفيإي نيرذنم اي هال زنا_ج انكم

 ىاتانطوب لل "راوعفم خر زقم لوا نيولتسما قرفيإ ارما( هانلزناه_ للوعي .كلبر نم ةمحر

 ماي قات ةمحر كبر نمرواه ان نب ىكلدباك ا رصا ردا ىكيلاعروا 0 6س رعررا ةيحوانسعو
 انتج اجانو: انم ةمحر هس تافللا لل ' كبر نم ةمحر "هوا اهي قراني تفس رك قلت فوزا عاج

 رواة احوتسم مرتي ع هراشا فرط كس بد ةوزدكس طرش باو " اونقياف " نيب تررايع ريف .نيئقوم

 د رمت شوج هللا الا هللا ال

 ىلا نام نكن اروا حس جو لذ دم تفضي ناي فطغ لدي حسا تاوطسلا برع قد تسارثءاع .مكبر
 - لين تن دب بوصنم عر ير وطب اطنادوا لن تن ذب دورحجبرلن لا تفضي نايبإي لاب سس “تا ومسلا بر ” نس: ةويتولا نت

 .ثاش ىف مه لب نينقوم ىا-<_بارشاتف»ذكوي .ثكش يف مه لب
 كانك لادرلورعس نوما وتجسد قاب لو ل اوخشم لع لو زج ىل اقدار بحاس لاع .نوبعلي

 هيد أنا نك ذو ةسدا م لدلك جحر واسوي لع ساد“ .نيبم ناخد

 نانو لا كي دس هرم و نسكن باء ابع نبا ا وارم ىلاس طرأ لآ رانا وز روتس نبا جس ل أوم رعب لس ترتبي

 عسل تما تاءاطوج ب كاغدوددارعحس

 تس بو كل وجب كس سار لاؤوعسنئناءريايم ل اتم« سايح نبال د لدئلارم ناخد تقتل ب ىلاساطقدت او رى
 كيف زفكس ناس ل نبيذ ةيرج از نب نكي لي تكل نس قاسم 1 آه حلت لوب جداا ف

 نك ماكز فرص وف وم اكجس دير بلت لي ثم اعراس زور لت اج كوم روبخاك ا لي نام زري ا ني سد ارم ناخد تقيل
 نر لداسروا- مك نا لا أ ل ل نا ند ضرك ترف

 دكة اجو ررط كى

 م واحتولا .نامي الا مهعفني الت رابع ى ري . هس دامدعبتسادلكب سئل ماهظتسا قت. ىركذلا مهل ىنا

 نا رن اكن ايبا كح سا كوم لبسك الب حس لن وج سا بلا اوبج لاح اكل وم وق دش دات اييج_و: للبث باع بتب

 -ة اجمد ب قباب تو لاك اجاهكك الاب لاا ل كيوم لوبقن
 تر مودروااق حالات ن رق ني ترضخ ورك تس كك اخ سارع ماا قس تقلل يبق .ملعم اولاقو

 - س اجابكن وتجول او فذ رك تم الكب هيرو بجي اكسس لالا دور ايك تح تك كن وتجي اون دوك ففي روت يي سنس

 جت وري ريقووصتلا_ع كس تاقتلاروظلاك خلا فشكا انبرتساوترد ل ناهس بادت ب .باذعلا اوفشاك انا

 - كت قلاب دعب كس دب موانع تابع قر طم اك اليلقر واب ض تمل لم كايرو



 مو حارس تع 1 كل ا"" قله ناخملا ةروسء ا شرسمو راي ورع لج, نا ااجر يفت حررشو مج ننال اين

 اوم شذ لسد تيبصم قصروا لوب شل ذ [ىنوكرف موق: تنهب لوكس وتقول .انتفدقلو

 وتزرع ول < ظافكس لاقت نت ايكأ يار ملك قوم تطال وا جردب هلك -إ 25 عرفى وكر ف لع شاذ [ساروا نر

 سا ل فو حس رايطا ل نشؤمروا حي تمجاجو

 555 كب لك رو ل اا
 هيما اكييد دصم نا مكر طر شب جس تاكد لوهقو تعاط قشره ”روا حايك راشلا#فرط ير دصم نا ست“ .اودا نا

 راكب دوا مالغوكك ا ذس نوكرفلويك انتنبلاطم كى واز كنا ورهف رول ورث كسدقلا شم اكو ب ريظت رو وم اج نوم لاو

 #اكو م انتاءفاضم ىداضروا لس لوما امم اعنا لم تروم لوا كج ملا اقدام ءدللا دابع ” يلد ترروص لا اتناكت:

 ل ماج ل وفود تائا ف ذع لو تلا ذات اهلي بلا ىلاج ليك رعاخلا روجر تاس تاق: نومجرت

 -<ج فزع ترص ذو تل اح روا

 كس ابد لو مزال لولو ىرسروا ءارسا_عت ح “"ى رسم” ريتا لوز ليمون قلنا« .رساف

 -لو ةسوم قرعش و رز

 - تيد زج رروتسبو أي رودألب د ةساج من لأ ىىإي كتيرا. ناصع ايددهرابوددعب كس اجوهراي نم . رحبلا كل رتاو
 ل م يق ود للا ايكابك كح كس شلاهه, هدارشكت بياب .اوهر

 ميلاع: ىنتفو_ع احايدرا رك فصوأك ايردوك 211 ملا فم ا مك يروا

 00000 00 هت شلال ًاطلر

 لين سرر وطب سلاح لكم اوقا هدشس هايد اسردا < ديو كب سا ذع كل كس نيب رككم نا ايسرو جس سس نوم وعا يانا ادا

 < قل

 روا ايل ياكمعد تس تكألب كل وم دق ضعت ركل قلد اليخ تمت نب رك نول وقل ءال ؤط ناتي ار
 - نو كك اررفركو تاققاوكس ليذ لئادوا يامر فم الكرب تسمو عروقو تنك تم يأ

 رضاح ل نلايفسولا فى دبه دايز: لوجيروا ل افدك- لوقنم ل للي ]ل ناخ دب ءامسلا ىتات هوي... :تاباور

 بآشانج .مهنع فشكي نا هللا عداف اوكله دق كموق ناو محرلا ةلصب رمات تنجدمحم اي-ايكش رو .لوب تمد

 اك اعو ركوجرضاح هرابوورجي لب "نايفسولا وف كي كتدع كف يكل هو بج - لوم شراب لسن كيا ع سا لا رف اعد نس

 كك شراب ب نس دكاع د انج - لع ساورو

 باي ناباب ءامسلا ىف هلو الا دبع نمام- هس تيادر روف حسا ترعح .ءامسلا مهيلع تكبامف

 - لا رفاشمو الختم ًايب سب رب .هيلع ايكبو هادقف تام اذاف هقزر هنم جرخي بابو همالكو هلمع هيف لخدي

 .ءامسلا نم هلمع دعصمو ضراالا نم هالصم هيلع ىكب تام اذا نموملا نا_« لوقن_قئتر>
 .ضرالاو ءامسلا هيلع تكب الا هيكاوب اهيف هنع تسياغ ةبرغ ىف نموم تاماصم -<_ داشرااكىرضلربكن ير

 .اهفارطا ةرمح ءامسلا اكب_ لي تس اررفراطع تر>



 موحارس معآ

 نام 1 كا آل حس سار كتر وااو 8

 لح نال لصرف رش رج تنل امك مما ذج نايم لا ةروس رس راي لذ
 و نإ 7“ ايور ناس [ وأد ومر يرش لج ماما بج كو 2 رفئرس

 2 ومو ريك رروا انور كقولك ار سس كَ 78

 0000 نيلسرم انك انا تسلنن ربكم ماظن س تايآن الم كلان ققروا كاي ن آر يام م لمعلم : ف رش

 روا كمت احس نس الرم النجا لب كبر نم ةمحر روان كف اعوا "الوسر لركاع نيلس رسم روأ_تس اهل

 ريق لاكرابم دليل نت 9فرطظ_ حس حس ابنا لتتم دباس لير زك فرخ ةروس نيتك م لكن آر قردا لد ديك
 ناس 1ن 1رقارول لس دارا اريج نيس انج < ىكدتاسك دق بش تارطحر فكيف دكر اهم دليل لتس اناس
 -! راحراوي يتقي ب أ. زوحتا وحن يروا -ايلمب ل ذان لم ر دق بش راين

 ىرصد لكن ةرقبلا_ ل تاج كل ركل شا راق بش حس اظوفك عرول تالاح سرج ل اسك إل تن امرف ابك نبا

 لاك ف اورراكت الاس لب تاياور لوي سس لدار تارب بش تروا _اومبارول لبي ىلاس اساسا ذوفتا ثوم ليز تت تسفص
 ش < اي[ توم لصيف ل تاد

 ردقلا ةليل ىف هانلزنا اننا لكوج لش ن رقوو نكس... :؟ىل ترب بشاياوم ل زان ل ردن بش نآرث

 تاعقاو ل تأرب بشرا سنجر يقتو مسدد كل للاب[ ب تاربب بش نوم: ل ذان اكن رق ل تيار ىروا سا
 نولصيف ناإي_ لوم توم دصنن نبع وقار لوفوو اكس نكي لاب _وماوج لان لع لا فن ارك 1م الي لصف

 هك دنس الب لاقل يأ اكس ايع نبا لبث ىلاعملا رود انج وم ىلوم لير دق بش ذيفنت كن ارك وم ىلاجوم لبن تأرب بشن يدب
 - لاسمح اع كت ومش عاق اب ك- كس لاقت اروا<س ايا ايوب

 لكدج قنا ايك مكر نال اكن ةرقروا ىو نلامش نايات كس مالسلا هيلع لم اربتب - لن روهام ع لوضاكب سنه شرف لعرب
 لكش يكن لاهل متر ايكوم نير بل حس يتركب جب مل اعاراسس كل لساجسانتسراكز كل نلادوا جس رنا حس تن الاح كس مل اع داس
 - (اءرفورباظماكل ربك كت صر لبي

 جس ماع تييبوب د كدقلاز ب كدتكاد ناقل لكي حس بس العب تيحالص تكد ندقير كأي م .نينقوم متنك نأ

 ايل لع ناار فيم زك لا بسر وا دوو لأ 4ك عروس رز اقلط ارا لق فق كلل نتا ب نا اي زم لق وروور در ان ل

 نا. وك قيقا روف كول ياك _.اهقس قا اقت كل ئلد نشر دوا تاناثن او نا ؟ع كوم تح اطروا رتب لى اوسيكس للا
 5 رغما ل ايتدروا ل سئ ذب ل بش كَم قا دنع روا دايم حج هرم وريح وول تر تل

 ا 1 لوكن ايعداكتسرخ آب سال
. 6 

 اطبق لب اطمك ىلاعملا يدرس ناايباكديكب كلا كس نيل "ءامسلا ىتات موي”دعب ل لا............: با عاف

 ركل ادب ببس قرم اهوا كاع ودب كات في ترضخ 1و يبس قنا لني ده ديترم كرسو د للكيلو بحر عود ىلا

 ركد نبات آل حس مامي فس لوبا ون كتم الموكا ف ناكر شعم ب. اجومب نلاملسمكس مامي متر م ارك اهت اتركي [حس مامي لف
 لآ نوح يدر ل لوقو كور افا داودفاو فاول را انك ب قلاش ا ل كاع امد

 ركوجرضاحرواامكل ارو يقي ترضخ ةركوجروبجب_ وم لك ناهس كك تتفو للا وج ف نلايفسولا كل هذ 1سم ين ساس



 مواحارس تيا 4 مط نال ةروسم! فرس دلج» نام الجر يفتح رو دج رن نيله

 يدرك يتقن ويب رغ ترفمرك وكلف كرار لدحس مامي ردا لام رف اعد ل قس يس آ ام انج - يسار اه

 تمس حررط كال قرصموج ع وتب لكى اسطول رواه حس لامك ين حس دك لكون يب حس دو ز سس ب لوتس نا

 هس لومركل ئاوارمعس سانلا لش تدوم ل ا- 1 تبوك امكك تل ايلي« رادع لع لكن دابر طلسسصرب نا لامس

 ىلايخامت أو لاو و لكك كسي ايلا رفيلك نيبهوك ءارججب_ < اتوج ىلايخ لش لوب دق لاول اجيك تبشر لا
 هدد” يكل تن برع تت نع عر دودو لو ةاج ليك اضف تارا دوا ريغودرلل شك دسك سب

 - سى راوشو لوك م ثيل دارماعأ أ ابيل سا ىف كاومود فيلل عررط كل ياوعد زج ىذوملتويك لإث تك ناد
 تاراخبروا شباب ررظ لاس ل سا لرعيرا لدار تارا تمر موادارم تس ءايسروا

 2-3 ندي واناوا لنور

 كس تاققاو ناتي آرب لول هس ' 'بقلس راف ' .٠ رقاكذ_وم لوك شت عقاو لاروا ممم بتازع لو

 سة و رودس باذعلا باذعلا اوفشاك" اناروا كبي رققاو لس ناد وأ ءامسلا ىتات ني روص د

 تو لا ف ةققب ترضخ 1 نمو وج نوم ل زانرعإ لس ذ_ وم عقاو ادا بقتراف تي 187 ل تاياور لتروا- دعي
 لناس ٌتساعابك اب- تب لوول زا كف واعي الكي قواد كرم لدبي لذاك لا رف توالتتمآي ا

 اوفشاك انا ”ك ىلا اوجزوددحإ لس تر باعك نوتيلا للا لزنا ام رهظف ” كلي "هللا
 ابك ضب ايدج_ لولب كي لكويك- لكل اكشا شعاب و نوم ككدسفن لوا <س لاعب لل“ 'باذعلا
 لن رام طنا "باذعلااوفشاك انا "كيس تعاود لا قر وشسروتبلا: ليي ىتك هاون
 دهس لوم مولعم عار تييندب

 ىىماكز ق2 -ىدآني- يبل ا اوتار كاع كيا بيرق تم ايقدارع سس نادك ين تكس هريس ابع نبا

 - + حس هدام واكس نوفا[ او يم مزق ساس نك كس داني لاحارب رك ب رام دك قفازمو فاكرك ا

 ش لكشملا ع لير كوم ليلك ع سسروص كو ناس ا 17 ناخد ىهو ءامسلا ىلا ئوتسا مثتم ارك ذاك

 د لو ءادتبا كى اييدوا كس سئس لفرط

 تن آل ابارك و جدال التي كولي اكدنجرب تل . شوادتلا مهل ىنا :< هدتاف بست فوكس ازم
 2221101101 2 نوررل ب نايس د ل ل قراعج هج عبو تاك

 - ل_. ةةستقوكس لوتاب اوروا ويا تن لكك نورت دابر لابكدتقوماك اشاد قد تري ودك نا اج نوت انور

 دس ريض كارابع نبا ل انيبج ساي اركاب هدا حس كيك تيك لس اق[ تر راتتو لا
 1 قو كرش بروم رئاوسن مسا ناك ندم رار لن ريفا وحسم ب: نيل

 ايكو نكت لوول دانعروا ىرض را ناب لاتالت دنس نود هتس بأ 7؟ ل كس او نس ا. لابك تس لاب نلا كأي
 كل كس صرع وكب م وعس نبا لوقب ب ل سين كل تسرح تدرب د لال انب كب اذع كل كس يد هوا

 -ارأ 1ة لو رأى مور نت



 ثش

 م جريس را 00 ل مقا سما ذاق كا تاك سطلللا رج نع

 تبهتسدا موق تس ل ل ل ؟ناوج ل ردو هع وعس ير | لوقت رواج دارمي تم يق ايع نبا لو .شطبن موي

2 
 تل اان لال ف ني شو رب اجا! يو ليسا, ورتب تدق ل .اولعت ال نأ. ٠٠٠ :ىداز ؟ورتلاك قوم رح

 دا اا ةتواج لم شو كقاطر هك 2 االكو تاناشن كك كاب دي رواءاسع م # قوم تررطتح_وورك اوت رمل قران

 وم الس اريل ىومتم : 2 لوو اد ىو ةس »+ ىداع لس تق نابز ىف تتقاط لب لوو ىلإ تت لابأس تم هو لو سوت

 حسو كك رب تظافتو تلئاط ىلا جس است هاني كفا :اايرف_ لج تلح لايك آل تتذاط نت با رك اياكعب اد تبع

 :دد لسا كوم وقرا وج رانب لوك سما وكواوفول مرج قيس -ذ آن ايوق حس فات كنا مك ف نس ١ لتس اب رعي متل متاح
 ريدا ايو كح رار رفدصيف أ نايمرد هس ناس رمد سو تمول لاوس اب مسالك لك اعدهتس دقي جير اكرش وورش هاد قري

 تر "6 ةساجايلا اهنتج لش يئالت داب "ب انفرداي ناي ةاج لح حسرصطرل وكل صارسا قب تاد اوت ارت 42 "0

 1 + ردات دش هتساراكل تيسر تمرر لي[ رطل اني درامءاصعرم دول ا شرروص 1 بالا

 مكاتب دس دروس وأى دب _هدغ اب تار نر لك فاندام تماصخ داب ود «ءاني شد لت لول كاي ردو ةاجومراي تي ٍِئ

 كاك تي وار انما 1 اد او سس اجو بايماكم بطل بس و 222 مروا نروعرف

 0 رفح جاحد حلب زكي ءارعش ةرومو فراء روم ل يصفى رورضوكي قلعتاس_ لا .اهانثروا و كدذك
 1 كس ياو لاود انقر تلا نام جس, دوا م اتتس تم رماه ك ا هيبجّ ومداب ارك لبا اورصضر و رايوو لم ارا لب هس ساد

 تدل ل ترروص قرصوا نإ 0 رس سايح تسل داني تيرا و ف تروس لبي ة-ج تءاثحلا لاوقير احر ومش داس

 لاو ياسا ىخب تمدقو ناد اس اهيبج لابن وكر بلطعري_ سف ومر ىبل اورج لس لوب قتل فرضت

 نش زفتزور لمثل اب خماس نع ايكل كس طابع نبا ذقت . تاكب اصف 1١ :انوراك نك اع آو كاي ز

 ادب د بخار وبك ايس آو نم زر شارح د ليتل سكيئروا نامي ل 0 ا لوب
 - انكي اياومارج اول لوب ومب شخ

 لزج رم ترو ضرر لتو تان : عن اي لول م * نطل لح ناروا ل تح وج نم قتل نسهر بح 0

 5 رول رخل نحل 0 تو < ترانع ني 'ةدمحب حبسي الا عيش نم ناوروخت وعشو لاروا

 تدشو تمملظكى لى يليثم راعتسا ولعل 1س اج اهلك ول: الشد ليس رورض كبل تم اج لسوريا ليه كدوم

 كح شيكل قزايهس هس وهدد حررط لا اجي رف تور اكن لن ز ناس اع ل ب ل ضر رو

 ع 1 هول و ٍ 20 1 ريل يرانا ا ا

 ؟حج تررورض ايكى ف ل.ل ركرايفا زائري - 5

 رطل فرقت اغرب روان رع /ايتلاو عروجربفرط كى اتت قتل“ ٠ خلا وكبزو برب تدعى نا 1 :لولسيف الي

 -<- كك تي دبعرابظ اان لوك اكتر

 تهتس لا روم تلال هرم نإ ركقل عطا شاوب د ريما ( الص كشر 00 نولرتعاف ىل اونم ؤت مل ناو
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 همام ارب تعا ه0 »ُش نامل و روس. ترسو دا 3 ملج» نال ماجر يقل جر شوج تن 7 7 7 أذ ىف , ملال | كب - - ا

 لبق ٌنْوْعُرَف ْنِم ٍءاَسَنلا ما: ةحختسإ و ءانب ألا َلقق كك :نيِهْمْلا باَّلَعْلا نم ْلْي ءاآَرُسا ْىَِب انْيَجن ُدَفَلَو

 هس نيف رسما نم اًيلاَع ناك هنا ِباّذَعْلا نهال اا لْيِقَو باَّذَع ىأ فاض رْيِدَقتب باّذعلا م

 يآ منار بلاغ ا (>) َنْيِملعْلا ىلع ماحب ان لع ىنغ ٌلئَرْسإ ها مهَنرَتخا ِدَقْلَو

 ىولُسلاو َنَملاَور رخبلا قلق رهام ةمعتل هرج منيب الي هيفاَم كذا“ َنَب مهنئا القعلا

 انو هلا ٌةوْيحْلا اهدعب ل 'ّ مهلا ام ىِه نإ +”ؤنوْلْوَقيَل كم ا 5 الوله َّنا اًهريغَو

 نا ءايحا آَنئاّباب اوتاف ةيناخل لا دعب ءايحأ َنيِْوُعبَمب همس نيِرْشنُمب نحن اَمَو فطن ْمْهو ىأ ىلوآلا
 ءرد

 لجزؤا 0 ل ا

 ُمُهَنإ اوُكِلْمَأَف مهنم ىوقأ اًرْسَيَل يعملو مهمرذكل مهكلها نالازب مهلبق ْنِم َنْيِدْلاَو كاَص

 لاخ كلذ قلخب و: نيل مهني اَمَو وااو تاومشلا انا عاشو هيي رجم اًولاك

 كلذ َرْبْغَو ابا ذوو اَََرُْف ىلع هب ٌلدْمسَيِل كِل يف َنيَقحُم ىأ قحاب لإ امه َُهَنْبَباَمَو اَمُهَنَقلَخاَم

 ةاملا نو وهلا مف ميلا موي ٍلْضَفْلا ْمْوَي نإ مسَنْوْمَلَْياَل ةكمرامك نا مهر َّنِكْلَو

 هع عْفذَي ا ىأ ةَفاَدَص وأ بارق: ىَلْوُمُن ع ىَّلْوَم ٌىِنْعيال موي مئاذلا ب كافل َنيِعمْجَأ مهام

 ْمهَوللا َمِجّر نما قلضفلا موي 0 لديَم بودي 3 محب +" َنْوَرَصنُي ْمُهالُو باذغل ' ها انيش
 ميتا م

 راَفُكْلا ٌرِمِهِماَقِتنا يف ٌبِلاَغْلا ُريَرَعْلاَوُهُهَنإ هللا نذإب ٍضْعَبل ْمُهْصعِب عْفْسَي ُهَنِإَف ا

 ا هللا اهني ِةَماَهت رَمْلا رع يشل كنا نم َِم بف مْوقرلا ٌةَرَجَش نإ نيموُملاب ه٠ ُمْيَحّرلا
 ام 0 1 0 2 7 + ١

 ِتِبَرلا ىدزذك ىأ ِلْهْمْلاَك ريثكلا تالا وذ هباححضاو لهج ع ا + ميثالا ماعط ميحجلا

 يلفك لهم نب لاخ ةّيِناتختلاِبَو ٌتِلايْرِبح ةْيناقوفلاب «هدو ِنْوطْبْلا ىف ْىِلعَ دانرَبَح دوس ألا
- 03 

 اهِمض و ٍءاتلا رسك ب ُةَولَجْعاَف ا أ ملح و ةيِناَب زل ل ةؤدخ ٍةَراَرَحْلا ديِدَسلا ءاملا ةم٠ : مهِوحْلا

 تاذع نيد قرف ا راثلا طسَو +2 ميجا ٍءاَوَس ىلإ دش َوَةظلْعِب ُهرَُرَج

 سو مر قو ُنِم ٌبَصُي ةيا ىف امم غلبأ َوِهَف ُباَذعْلا هقرافُياَل ُىِذَّل مْيِبَحْلاَنِم , أ +8 ميِمَحْلا

 ا ل را مهر ركل ُزْيِزْعْلا تنا كنا باذَعلا أ قد هَل ُلاَفُيَو ميِمَحْلا

 20 د رش + 0
 نأ نوُكشت هيف < +. :َنْؤرتمت هب متنكاام باَّذَعُت رم دورت ىدلا اذه نإ مهل ُلانْيَو ده مرك أ ورع

 16 نودي لا تعج يف فحل هيَ مري -داةنيصأ مدجم ماقم يف َنْيَقَتْمْلا

 | ل !
 ىلا مهْضْعَب رلظنيال ىا لا وع ؛نيلبقتم هنم ظلغ امو جاييدلا ا ١ قْرْبَعْسِإَو سنس



 ها سرس عا ا كارلا روس انهرسكب 2 1 لت نيل يم رست 7 0 ا

 مهانر وا جنوزتلا نب ل 0 لا 0 ضغعبافق

 ضيب ٍءاسنب ؛ هم ةنيعر وحب

 2 لاَح ٍفّوَحُم 00 ش دز اهيرصمو اقاوم دوب اهني ٍةَهكاَف ٍلُكب

 مُهَقَوَو دن ىتغمبالا ْمُهْضْعَب ل لاق اهيِف مهِتوَح دب اَنَدلا ىف ىلا يأ ئلؤالا َةَنْوَمْلا آلا تْوَمْلا

 ل د ال تيقن لوف :ه.:ميجَجْلا َباَذَع

 مهل كنم ُبَرَعْلا ُهَمَهفَتِل كَيغلِب كلناَسلب َارَملا انْنَهَس ةنزسي امنان ع6 .ميظعلا رْوَفلا

 هد"د َنْوُِقَترَم 5 ْمُهكالهإ رظتنا ُبقتراف َنوْئِمْوياَل ْمُهَنِكل َنْونمْوُيَف َنْوُطِعَتَي هومز َنْوُوُكّذَعَي 3

 ١ مهِداَهجب رمآلا لوزن لبق اًذهَو كالم

31 

 ما ل 5
, 

 _و و

 حس ناوكرف قش ( ل تصد ح لون اناا ناك نينؤب ازعهس تلز دك لسا 1 لس مروا 1000 مر

 تت ثبوو لو( سابك اع فس ضرواجس اناء لب حس تلا نمرلن اير قم فاضمولن وعرف نمذ_ نتأكد دايت

 اهندجب ءانب كت يققاو ىف 1( حس تالاع كس نا) شكو تري ( وكلت ارسا ىلإ ) لس مروا انت هس ل لالا لاح: 10 م

 ثحب اكلس سايد ا اانا خلك م نجى« نات ا ناس مر ردا( رت نورد دان ةيسا ان)رم ولان امج

 زر رعبا تايون ل نت «تلاعر ( مكر اغا 1 تو 2 0 1 ا " "انا

 هدي ز ري رعب كح 8 سود امس لوك شهدت ز هدايدق ردا( ات 00 مم كف 1 0

 سانا هراروودحإ كس سر ما لوري لا )وب جس ترك اورتووج ومال( كس رك رت )وكل ودار او ب ابتسام وس( كح ل سي

 هي تنل( لق )رجددا مق( لوايربفت) عب ل سدت يدهن كاي( ساشا كات نا 2 احلا همز

 تاالبوو كرك لام وبغمووإي ز حس لولو لدي لكلا (تنل اح تسد رفاه نا)الا ذرات لاسم ىرال

 دوا( تلاع نيبعال) يك شارع نرسل ناك اا يمر دس ع نادي وج رجا نان زردا لولا آ ب ةرواتس مرج تاو دعقا؛( كس و

 0 اري لس تقي” ) س اانب حس ا تملك لل( ل او زج ل كايرو لح كارو وا) نام زاروا لولا أ ل كلم

 ب لس وراك رم ايق ) ند اكل صيف يشار - يب عب دك( سس نراها دوك ناكل رشا ور نورد

 كو قط كس لقول رود جس كقورتح( باك بسن كَ رئلصم كورت ع

 همب) ل ةساج تيا كنا شدوا( كس اكس باذع)اكة آسف ارز( يَ را 1 <«

 انيقب( كلش الل اقسى صود يأعس تاجا مثلا نيم )2 دلاب ضركإ اصفلا مويه لد موي: لو“

و لني دب وج ) تخرواكم وقز بش الب( كل كس نا * ةم) جس كابرس( بلاغ لدن نيل مانت احس داغ 0 كتسودري زوو
 ماه تخروا

 للسوج ( كل يل #في جك 3 2 [اروا لوبا )كوم ناعلا كرب س9( 6 رفد هلا ل نر ذود هس كل

 نمك لاع ىلغيرواه ثلا ىلغت)ءل_وهكايا لب كيب دو( ع ىلا ريشي رطل ل106 و

 تنسى دارك ومر ن اراك وتشرف ذود )» زك اس نو زج لاجما)ىل مر 500-

 فيا اوم اتوب رمح ارجل اج لس كت( ناايهرو د18 لوتس نود( فكس نسا ضروب أ

 لد: هدأت ميمحلا مهس زؤر قوق نم بصيتم قرموداظافلايب وم هد فيلكا: ىلإ يمر يون



 9 هش 1 20
 دمج سرس عا د عن يلاص ملا ملت جامل 649 0 ردلج» نال اج ريل ررشو ردت ع

 نش لور در ١ يأ نايا 0 ا 2 تح اروا أ

 تس لاانيقي كل تسل يأ ار 217 6 ناد( ومع هد « مو 5 اي( لك سبام سياج

 مكسر )هس لبك# لايلزيب هروا كي د ايدل ىف لوم ما ا نابع ل

 ترورضى سمي دم لع لي آت به أل ديس ير بلاطه عس لام )دمك هل هروا فير اياك
 عساس جيوزتاغاو ا فسم ترش مالي كلذك) )تن اتا م( كسي 2

 م هما ع مضر رح
 نك ميس ىلاو لوم 7 5 ل ددرو )كك لورا ىلا» اون اكد لجل 200 و ( كح ب دالي وج متايو لاك كس

 0 نايم راهب لكيلس مت رم ىلع تل اف ضم )لبد( كس لوب سل 52 ار لور اك تصرخ )لوب اوت ( تس لاظرو#

 لال ايئ دو اوس تلوص نأ ل 6-2100 اضم نرضروا كش * ردا شب دعا كل اصتقأ 2 روا يوم ايد 0 اجدع تكن هاير تال
 ب 0

 متلاروا( تاب ( دعب الا لش رداع لو "نوم نك ل 00 وايل 1 : صلت سئس : :6 تروضروا ى دي 21

 راو مور 1 ريب كر دقم لضفت ل يروم لضفت “رس لضف) ىلإ رمادي بس يكد ايتن ودون ا لات

 لي ب "م تنغاول م )لع نابزاف ب اجساد رب( لك ) ناس آنس متون آر قى اوس جس يل ١م :اك دهس ل

 2 باوس( لإ هع مالا 4 ناغاج ند 30 1 ناك

 1 - ( اج مل 3
 2 روي اس سمس نيس

0 

0 
 ا ايما نا ب -

 ا ا اد ل ا

- 

 7 تا رت اننا 1 - بك

 رواد تءارطت ارسل م ن4 تناقل يل ماي لاراسرا متسع نا 35 .نيملاعلا ىلع اعل اع نطل الو 1 1 و

 4 . لي + 1 8 5 م 2 ' . َ 5 هس

 كلاين دم ا طب 1! 0 00 هما ا ك تراشنا ىل ثسءا ىف يع :

<2 

 نا

 2 ع نا نب سلا نا ناي ل ثا من س تكول ب .نيبم ءاللبب

 ملح يب اوت ؟تسايل اياءرف ل وي "الب نفاع ل ديل ميد لج تءاءاعن ا وش 9هوجر اكل و زج نت لاث تاب هيض

 هه يفتر دلخلا 0
 بقشقاب رسام ماب كا سكر شم عال

 اا ناد 2 تا سكوب مرت هرايو رع كس 1127 2/1 م 7 ع كابي ىلوالا ا

 ل سا رفيج ةةكىاتالع رض جس ليت 0 الكا امايندلا انتايح الا ىه ناد ا اعد رطل تابت
 رركر سلس وا ثيوضوكت بلاد لدي حس ذس [ش ايدل علت ءارع رع لرعب سى اكول ل هايد تس تو لاك

 ّىر 3 نا ل و 0 ل ا 5

 انتما ادسر اولاقو_نث تح بتل ِ قا هر نب تل ومو "لب هدع يا تراكنااك ل هرابد دك 1 1

 لارعتتسا رلى وفود اظافلاريبتروا خش تيل لاش دعباب عتءادتباواوثاد ليت كس مادعا لكك كس تاما و نيتنثا انتييحاو نيتنلا

 اكل ا قاوم دب لك نب نوب تت هاهي اي لاي ديت ل أود ناك نارواوع هج ىو وتتم نو تو:

 .ليفل اربك و ض وعبل ١ رغص ىم :اخيبس تال اح انعاؤم لح

 3 ا قي بج ل كح حدد وال فن اماسروا تت ضخ ]وو[ اكعح ع رزقا .

 * |( هد 2 1 2 1 كم

 0 نظاما ابو د لب رن ليج نام وما للا ف
 ا اهيإ

 ١ : - 5 #0 5 55 م 2 ا م 9 5 9 3 ك

 ب لان اونا نات ن وود كاب لاند: نادم نإ ردو ريش ل رداد ب ١ كنس ل همك .عبت موش

 تحل ناقل يدوب رواوا ىبن ريغ وا ايبن عبت ناكاىردا ام_ كل دام ءا ل طرا نسم لم واذ نا ا 001 ع مم م 0 9 . 7 5 كل 3



 7 سم 0 0 55 7 ينسب 1 2 00 كا يل 7 ع
 : قلل 3 1 م حر سهرس” ب | هج 0" قب نااح_ لا جروس مرسلا 6 مآ رج نك ا“ رست عل ل عا رم لماما

 تارطت وعام ناك لا دل ام بير اعلا د كن !ك نايا لعيب لا موس داتا اتق رطل لح رم ياست

 لك لاه زج هد لوبنا كرب دي م-امتالا يت وينال اوس بس سف الغي 0 نلا تسمى اًراصنا
 ن.بكرعشي روا كلم وم لاول, لوم اهتمت لرب رق يروج مولعسر علا بسد رم هس

 عسا كا ماو علو هنا دنا ىلع تدهش
 مع نباو هل اريزو تدكل ةرمع ىلا ئزمعدن وال

 - لس نوتا_كل لولود باتل ار وا ننال 2 مول نا تس هاشناب بي تك بعاروا لج سام عدنا سابع نيا
 قدم لوب ىلإ ركب انك اج انج امك رت

 -ك ل 00 آخ جانبك يبرم مك يل 1 رات او تر

 موق انلا كان : تكا بم جسالاؤ ف لوا فالظييدنا ةحناتي عبس: تس. بيس نيديعس
 - 0 لشبه را ا 8 ناكل نكاد كل تم 1و نارواش بيرث هس ناتج 3 مل 21

 ترعرع ١ كس لوبا يللا تروا تس لأ رثو ننا نب لا لتي كتل قس ساي رقع تي [نمان لما
 -ايل راتااكن لا ترث وأو اكس دعا يع بي رقيس هدانا قرش 00000 ١

 مهنكلها لش تروص يع رق“ مهتكذها ١ ”رواح ءادتبمر ا( ب فطعاكس ايت م73 .مهلبق نم نسيذلاو
 تثو لا 3-3 مهتكلما ريشا ل ان ل رس يش نورت مث كس لاع تسر موكل يصاي فناتم

 ارب نكرم تار 0 مهنكلها

 ظ5 هان ةييسدتس انام يسيل لا سر رواج لاحعتس لاف روجر اج كل كح حسبان اب .قحلاب الا
 ليي ملط اوإ تااضارك حس يرجاط نس يفز“ ؟تقاشا زاب ا يمراخا ل .لصفلاموي

 .ليسلا ركم تيت مج تح امانوم فرظاكل وا ىلا لي ترو

 الور وو انيشروا تربو كف طعس رور ىو هارسو رواه م ءانب لك ةةيلعاق وماي للا .ىنغيالا

 2 نم يس دارم نعم حس لوم لكي دواس ذاع الخس نامت لوطي فرط ىلاغ ىلوم عرب مه

 0 ديك نك لا "نورصنب مه الو "تن نو رط ا ائيش سفن نع سفن ىزجت ال اموي اوقتا ود لما
 ل لوم لل 1 ودروا قراودتر

 : 00 «مالغ ءاك 1 .ىلوم

 عر نك تح اننا قرعب شارما يفي لصاؤلا خو ودا جراي ردهم تم نلت اكر " .مرقرلاةرج

 لإ للك ل اوكج ىلا ت
 -اتوع ثم باج كح لت - .لهملا

 تايد درك راش كس بفطع ل تدابعو ري .ةويدخ

 دانس نك . لتعناف ٠ ,هلتعي هلتع هس لب لوضاق .ةولععاف

 حر وصولا مرا اهالي ظئاوك اك :2 ىلاوثب باذغج را .ميمحلا باذع نم

 تس قدا ند ولب تفضل نئاكم لوعفم م لييعف .نيما ماقم
 لش خالقي كلذك رمالا ىف .كالذك
 كابءدقع نش نور انج حس دارم ني رقت د شيام لرش تو نعل نما ندب هكا  .مهانجوز



 دما اعلا 407 8 ناندلاة رواش يما 1 سجنا الجرب عررشو دهب نالت
 دزا تخل 20157 تك رئاذابهو لو تب تنل رقع تحك جت وزن سر ارطتاوج تدب _ جس اتركم ىرتم سفن لك ءانمج لبق دعت رز
 السوم ريرخن ى كهل رذكساي لبي ة ءوتش

 دعبل ا وظن ارعرج .نيعروحب

 ننمتلا اكدت جابك بط ل وقب كح سا ؟ ( دار فب - رم لاق | ذاك تدوم لبث تلج .ىلواالا ةتومسلا الا
 0 ثعان 7 دعب كالا نكي (ةابدجف اص لاغاج لا تديج لاس دف
0-0 

 ده انكسر قل لوعفم
 لاو الطصا ير بططم اك د: ليي تس دابنب مكس تب حاس ل“ ها اك نوبقت رم روااكىئا 0

 مضل نكوصمل .مسودوأ صلب اسلي د

 دس لاك ناين لم دك اروا وكف كس ديلا كديع نر 65 يل :تنا 1 طلر

 كس عماقروامئاواك ع م وقل وطبرواانوم با ذغ نار اك ارواراك اكسس ايف نإ رام جس ءالؤف ناتيآ

 ع .ليصت_ ”دلل تلات تقارب هوما هال تاق امرا ع رتب ل تالق داو

 اناو ككيلع لزنب تما ىناف دعب اما 2 م لايتقا كب اننا عيب نس هرعيف ف اتسسا نكي ظ*1 :تااور

 اهبف تكردا ناف مالم الا عئارش نم لكبر نم ءاجام لكب تنماو ىنش لك برو بكبرب تنماو بكتنسو كديد ىلع
 ىلع اناو كئيجم لبق بكتعيابو نيلو الا كدتما نم ىناف ةمايقلا موي ىنسدت الو ىل عفشاف بككردا مل ناو تسمعسو
 ىلا لي عرورشيلس طخ واج ربك دعب نمو لبق نم رهالا هلل لر [كس يك ار#ي مالسلا هيلع ميها ربا كيل ةلهو كلم
 .لاحلا ةقيقحب ملعا هللاو_ح_ملسو هيلع هللا ىلص نيملاعلا بر لوسرو نيبنلا متاخ هلوسرو هللا يبن هللادبع نب دمحم

 9 لبان مك سلع ل لاما نوكروا للاي رورزنك كل مارس اقبح كاك يبلطماك ملع ئدلع ميمو خو : نرش ل١

 0 "واشد دوا ايها ختم كي :لشم_ قوى ترب صاخ كياوكن اري لوكاس معبر واكس دود لاري كس فلا تاك

 بفرد انو راسن لإ ان رنا ولو ى' ب دع 2ك م

 تار واخ تن لإ ررط للم هدتز دعب ل ذم وج ايكوم فرط شي رق شن هرب تا ناهي ..ءالوش نا
 | ابحر داك لوزاز ودا: باب ةسدج سمسا جارك تك حس لواط اركوو؟باسايكش اكل

 لايخات كن لا ف ايك يف اهم وك وضرب نلا لس مت بنب ,ضوق جي ىرسودروا مق عت رف اي ىلإ رتب ب الب لن تس اره ..... ليلا
 2ك لإن ررك وادا كلور يبس قيس كل 0

 كح لابد يلو د ذكت بمب ا - نك ناو تروم حا شير ل قبو نع مومو مول :؟ك نول

 رش نيا قاتم هربت: و تلا بس> اص م دل سال سرج الانا لارج جس دارمي اس ناو اهب فس اب دقات اتؤمب بقلاكى وماهو
 اتا لس مالساوورولانقدعسا انك اركاوج ولخشتسس تيياور الاب هر نيس سار زك ئابسةروسرك اكل جس ىلدارمابسم 3 ا

 36 يدركم اتمام فس نسج ل [ك كيني نا لكي فس لوين رك د تدلذ كم السا قسري تب دجال م وق ياددا

 كس ىلا ل ل اه ىلوا خبري لي م 2 ار إش واني ىذ ضن وم نا رلسم



 2 5 0 8 نياقحلا ل 2
 داع نمل ه0 كاملا جروس خلا اء مك رمل نيل راجين 2 أذ م ل 00

90 : . 0 

 هج د تمد و ل لس 3
 2-3 بقع تقال ا لاومب اشد اع تس نك دعب

 سايل اني حس تلقى دب صيش اقل يوان اراك ذيج ل .اهقلخ اهو ...٠ : ىلعاب تس ىلع انو اكت م يق
 سا دون ورع فمع عاق 1 كل 0 "ل ا تر آي 0 وردا عد لكيتتكل انادسلا

 اج خل اا دتسارب تحت ناك الس تمم ايت هاي تاكا ويفر انس انب نلابجج اي تس اجل قت

 هكع اطرلو 7 نوع 8 2و يل 8-2 كسكس هدئاف دام نابت جك ساي يلق اد ةررلالا
, 

 كل

 0 0 مم لم ثءرو مافاد ساند لالش ارسل كب 200 20

 لرب تى و رم أ ىو كل كلل ل ومد مصايف ل لات تدر اك 2 7و ناقءرس ترث آى تركو واتس

 ايكوم اعف انساب رخال وم بجاد سس ازاي لبس 1 ءدج واي تمم اقل اوم مولع سس ع الون رول اروا

 ةساجوم تو كيب باك اح اك اع داس هس ن اي لارج ليي اك ملا وس تمم ايف تس لصفلا موي نا
 كك كلقك ا لك هل ل ماليا تضر لملا 3

 كرمارم دانس نام نيكو يمل جس كايت «تمايثو .مرقزلا ةرجسش نا. 0
 م م لاوس ان لس لل زب ل مو تشم: -هيس #7 نيموك ىذا كيني و رو ا يبل

 1 حس مولهمولى تدقلا لاح ترقيروا تعب قادري عملا ا ١

 وج لل اك عون قرود وشرب ب كبس ن رحم نلواوع بتاع اكد جس البى وشم ل كم قز لت برك لكم

 اك ايار فرك ذاك اهل ضرو لقول تع أ ل نقر قلب تاع الطصا لنا نب كوكا هال م قزو
 تاو ةروس_( اييج_اكوب لج هلع تعذس ا يزود اسوق امر يل مك لاكش لذ تي 1 ايل ا فتاح

 كد لوعل أد لتر ودمت كج 1اس ل حل رماظك افي ةولتعافرواح تل م 0 ل

 نزور كولش ذل انام وز كن ومد - ميحجلا ءاوسمإ اهل نوم دي اكلة دمة تا )رم ءا_ وما هكر

 ناولثدت اك اناسح ةروسسلاسبيج اك ابإبد يك اودم اك ايمانا

 - اكو ان اه كسسرجاب تسر زود فس احكم آزال تمور كتل با كك لا - هس دووم واتس ميحجلا ِ ال مهعج رم

 هج دب كلاما لي اك كة اهؤدرلل أر لف خر زوو

 كن كيس زان لكن ويل تاج 1لتر دب ل لاذع »كل ابكب ااهتأنباذب لاي رقم ,ميركلا ز زيزعلا تنا كنا
 ل م ل اهلل قلو كت ل ةساقيتا نق تلك لون كداب

 لس ؟لتسوم ل لابو وبات رثكب لاو كس مرج تن كيس نايك تعفن دعب لس ترحم نيلتلا نا
 4 نير ني فاطلاو تايانن كش 2 ثرمع ل ايايلاماكدا وثب حس لا «ىلافلساو ساشا ل ل

 ددالعلس علك ا ل اب تي دب آني ان هاي دافا لكي آل برتغالي قل . رظتناف
 5 ا و لا ك اوتيل ارغ لأ 17 ا رص جل دم هديب تفل كن امداد د لي نارك

 قكنارشلا_ لج سو دال م ملع ىلع مهانرتخا دقلو ٠ :لولس فن اطيل

 يا . نوشوؤغلروا لو اطخوو_ حرك اوت سلس ن 0 تاتاءرفصش اوت

 قي فم ف نر روص ها يل يدلك لوقت وقالت ىلاعملا ور ,موقزلا ةرجش نا

 ١ < ئزديا وي كلش زم



 محند وهالة روس هبا ل رغتخ وم ىنل ايري را طولا

 ه ميحرلا نَمُح ّرلا هللا مشب

 ىف *”ةميكحْلا كلم ىف ِرْيَِعْلا بح ملا نم ًادَتبم نار دفا بتكلا ليت ب مدارشب ملفت هلل د

 تاع اوت وردنا ه3 ىلغ ِةثَو تيل اَمهِقْح ىف نأ ضْرَآْلاَو ٍتاوْمَسلا ىف ف َّنأ هعنض

 ل )! ٍةَعْضُم ْمُث هقلع ْمُث ةَفطُن ُنِم مكنِم لك قُنَح ىأ ْمُكِقلَخ ُيِفَو (ةَريِبِمْوُمْلِل

 مْوَقَل بليا ْمِهِرْيَغَو سائلاَنِم ٍضْرآلا ىلع ٌبُدَياَم ئه ٍةبآَذ نم ضرآلا ىِف ُقَرَفي ٌتُبَياَم

 ٍماَمَّسلا َنِمهلا َلْْنأآَمَو اَمِهِيْيِحَمو امهباَهذ ٍراَهنلاَو ٍلْيَلا ٍفالتخا ىف َو ِثَباب +9 َنْونِقْوُي
 ايون هرم اَهبْيِلَقَل ٍحيرلا ٍفْيِرْصَنَو اَهِتَْم دعَب ْضْرالا هباَيُحأَف د قرا ُبْبَس هلال رطم ِقْزَر ْنِم

 هللا كبآ ةروك ذنلا 3 كيالا كذب دموي ]يالا هدد نوعي مْوَقَل ثا راحو قرا المش ةو

 ىا هللا َدْعَب "ثْيِدَح ٌىابف أ مدتتب ب ولم ٍقَحْلاِب كيل اَهْحْن اهون ِهتيناَدَحَو ىلع َةَلاَّدلا حج
1 

 ليو هالي زو ىفو هع ا 2 نك نادين ومو هجحح هتلياَو ُناَرَعْلا وهو هتيدح

 ٌرِصُي مث مث ِهْيَلَع ىلشت نارقلا هللا تي تيا عمي ملإل ربك «ءدمينأ ٍباذُك كاف لكل باَذَع هَِبَك

 لع ذو نزل هنا باغية اَهْعمْسَي مَلُنأَك ناَمْيإلا ن نع اريكَتم اًربكَتْسُم مرفت ىلَع

 «نيِهُم ُباَذَع ْمُهَ ني ا ىأ ٌكلكلوأ اهب اًُرْهَم أ وره اَهَذَحا انش َناَرَقْلا ي 5 انتنيا ْنِم

 لاَ لَمل اوبس منع نيب اوف ثلا ى هناي مهما ىآ مهل او نم ئه

 رقْلا ىأ اذه 6 ْمْيَظَع ٌباَذَع ْمُهَْلَو َءآَيِلْوأ مانضالا ىآ هللا نْوُذ نم اًوُذَحَتا اَماَلَو اَبْيَش

 0 د ْزْجَر ْنَم ٌدح ٌباَذَع ْمُهَل ُمهَبَر ٍتياب اًوُرَفَك َنْيِذْلاَو ةلالضلا نم ىَّذُه
2 



1 

 8 0 مت 0 هب ات 1
 : : - ب ع هذ لس ا 50 سلا

 ميار 0 8-3 000 ضال ادي 3 مط ء ند اج < 250

 راس و كب هرفاب هيف نفشنا ٌكلْلْغْلا ى رجل ْرْحَبْلا كلر ىذا هللا جوُم

 مجلو رمق لييعش ءم اس ومسلا ىفام ُْمُكَلِرْحَسَو 000 مكلعلو هلضق نم هراغلاب

 اًعيِمج مهعئانمل كلذ قلخ ىآ هريْغَو راَهْلاَو ِتاَبنَو رخشو باد نم ضْرآلا ىف اَمَو هريَغَرِءاَمَر
 ا م وقل ٍتيأل تللذ يف َّنإ ىلاغت ُهْنم ةنئاك اهَّرْشس ىأ ٌناخ هن ٌدِيكان

 مهن عوام رافكللا ورفع أ ةعئاَقو لا ما ١, نْوُفاَحَي نَوُجسريالا َنُيِذْلِل ورفع اَونَما َنْيِدْلَل لق

 لا ْن ا هللا 85 ىرْجَيِل مهِداَهِجِي رمال 3 اسمر محل ه4 نم

 ا اَهيَلَعَف ء 0 امع ءاسفئنلل اسفتلف اًحلاَص ليغ ْنَم مش اذ 31 راقختلا رفْعْلا ص 4من وبسكب

 6 لي اوشا 0 ل لا م خل ملا ىراتخيف ل ١ ةريصصت لاذ ”نؤ : دعَجْرت مكبر ىلا

 تالالحا تييلعلا نم ْمُهَنْفَرَرَو ياراادو عبرا ةّربتلاو مماثلا نم هب مكحلاو ٌةْرَ

 رم 0 ُمِهَنيَتآَو ءالُثعلا مهئامز سلاَع +« ؛نيملعلا ىلع قناطر قولتملا لاك"
 نم لإ ددلغب ٍ ادد 0 م 2 ا ذا وفلتخا اَمُف م“ كلا ولم 0 لضفأ هبلع دمحم هن دعب راما 1 ادلخلا مم :ميءالا

 هن هل

 ل لل ل ل

 مي مُهنَْب ْئِضْعَي كبَر نإ ةلاذلخ مهني ثدح يغسل أ مهني يغب ُملعلا ْمُه ءاَجام دْعَب

 رسا رمالا َن رم ةقيِرْط ٍةَعْيِرَش ى 0 كلشلغعج مث «: َنْوْفِلْبَخَي ِهّيِف اوناك اَمِيف ةَميقْلا

 اًوُعفدي اَونْغُي ُنْل مهنا هللا ريغ ٍةاَبع ل ئف 40َنؤُملغي ال نْيَِلا ءاَوهأ عبنت الو اَهعبتاَف نيل

 ّىَلَو هَللاَو : ضب ْءاَيِلْو ْمُهْصضْعَب نيِرئاكلا نْيِهِلَظلا َنَواَئْيَش هِباَذَعْرِم ا

 ىذهَو دوذحخلاو ماكحآلا ىف اهب َنْوُرِصَبتي تي مِلاعَم سانلل ُرِئاَصَب ُكاّرُملا اًذله نيم ْوَمْلا ك8 ني لا

 اوبستكا اوُحْرَمْجا َنْيِذَلا ٌبِسَح ركلإلا ٍةْرمَه ىنممب ما ثعبلاب «-» نووي مْوَقْل 5
 ْمُهاَيْحَم رح ٌءآَوْس ٍتْحِلَصلا اوُلِمْعَو اًوْنَما َنْيِذَّلاَك ْمُهَلَعْجُن ْنا دما تاّيسلا

 مِهْلعَجَت نأ اوبس ىنُعمْل رافكدل ناز رممعل ملاَو فاك ريل حنو هيعمل روستو

 ينم دمللاو ا اًينّدلا ىف مِهِشْيَعِل واسم ى سِيَعْلا نم ٍدْعَر ىف ىا نييموملاك ريخخ يِفٌةَّرحألا ىف

 هاو َنْوُمكَحَي اَم َءاَس ٍةَرمَهْلاب ِهِراَكِْإ قُقَو ىلَع ىل 3 لاف رطل ا لكم ريخلا ْنِم ى ظل انعب نقل

 ةرخخالا ا ىلَع ِباَّذَعْلا ىف ٍةَرحالا ىف ْمُهَف كثكت ٌرمآلا 0 أ
 سكي كا ةير , ذم اَمَو كلذ ر ريع و و ماَيِضلاَو ٍةوُمَّرلاَو ٍةاَلَّصنا ْنِم اَيْنّدلا ىِف ٍتاَحِلاَصلا ُمِهِلَمْعِب باّوشلا ىف

 ايس



 ماا مع ماه اج ريش ايلا ةروس "هرم راي ميش ليس, نم لج ريس حرر مج دن نامه

 اد مُهمك ا اًمكح

 - ليت طي“ 7 تس [لك ل ساكس خلا اودمأ نيذلل لق تم رك جهل يثاب دوس 0 دل
 فرط كدقلا ( تس ءادتنم اركز تان لوم كلذ نيب( بس مولعسوك نبا ءارم ققفأو كسا )مح .ميحرلا نمحرلا هللا وسب

 تا تب لاذ ( سان كح ) نا زروا لولا دبس الاو تلت ( ل سرعنص ىلا ) بل ع( لع كل يس )وج حس ( رن 5

 رب م ) له ل كادي هس دايووتروا كل 4 كس ناميال 1( ل كساد ذك مجرب تييتادعوو تدق كشادج) لج لل

 البي لع نع زول 0 فس ركا وهي هس لاذ وفاج ناو ( الا لانج نانا لحل ةضمرل# ء قلع رك «دقطت 00

 سب تك نيقياك حسم ايق وج كل ك- سوأزلن لا لو لايناقن( قولقر واي لوم نانا و وها وغرب نبي ن) ليث لس رج تلح وج ( ساهر

 يبس اك لس 9اديي قزروو لول جس ل داب )ىلث قزور ىلادوا ل( فس 1 ف اع ) فالخ ا كس تاد ند :تآ رك درع رفا

 لبر ثول هس لااوم دوا دعب كس تكس وس نكن ذ اينو ذات ظوكن لح ذ س كار سادات تس لآ ل دثلاو نحت 0 لدم

 ( يو يب ركل وقد لامياردا يد نت كج كس دن ساونا لق لاو( مكى عشك ىلا جس قار« يل وجنت
 ةالث) لج كس انس رل حي عذب وكيس 1 9 :ىلاو لل امتي م تيتادعو لكى ا ) لج لبق - 1لاشلا( نايناشن دوك ِ

 ناد( عطا زعيم »ردات كس "اللاب تاباكانلر جب( تسلل ريساتتمل) هر 5ث(

 نرش تلم خرا رامل اذا نك آن كاما وي قلت كرافت ارم )4 ل ال لاهيا فاول رعي لس( نوت )لوح

 0ع ا را ا ل تيار( ب باذع هملك ليوا قوم يلارقى ذب( عساس +

 دا 2( لادرلور تس ناميا) ريكس اتي داذنا( يرفك وو ترو نا الاج ىب ساس كح سا ودل بج جات ( نرش )

 ىراعوو بجررا كح وانس روت لبا( هدفا فرش اوس_ لذ لدى انسوأن لا لس لا تت دب رطل لسا ومب

 ك-( سيال وج )يل( باتيلانب قارن وكل ا ) باتا ذا ىلا كا ةهس اجي رت كت كاتس ص نوع( قنا أرك)

 لزج هد كس انواع نر ذدد( كح لاين د كلي اسوي حاس ن0 كح آل نلا- < بااذع( زي دوب )زم [تاذ كل
 اذب ل لس نارواامت امكراتب ذاسراك ( رك لوي )اومتل شا فس لوبن وكن جو و تروا كبار ذ ج__ اكس( لامكاد ليز: 0 مم

 اك ( بازع) تل كس نلا_ تن ١ لكل وق 1ك ا كولو دوا هس تيبادب( حس تارك )رس جرس( نا 1 رق )يب. كو/: باع

 ل لسا تا( تاجا )متل شارل :انب لولا يرد كا #اهتتف لتس قطا كوع صح اكب ا طع( هد فيك ) كنور
 لم نوثامع 1 ىلي زج ىف واو رك ارك منك اجرا ورك ال ( هيي د كس داب ودك ) زور لكى ا تاك احروا ليت ( زابج ) لايتشا

 بسير اك لسا هرميو لير جنم لاحم تمضد« ساي دج ) ليث لمع نم فلل زجج فروا ( رن و لاي هس داتسم دن اي« دوس ) ليث
 بسب هس فرط تالا كج لاح ) ياني رت س بفر طل!( س ديك اج )وكب سنا( -اهكا دبي رطاخ كود اف كس لوكو لوب
 كس ناميا#) ليث تجسد تس كروط# لو لالد ك كس لوكذل نا لش لاب نا كت بس ( لإن لوم رتل كح نانا ليزت

 تالءامم ل فاقت دما تكسر لب( نوخ) نقي قو رولر نول نا "حداء فعس لولاو سال نامبا ب آ ( لثة

 ءارب يأ دشلا )#درلص راج( ع تاباك ليي دامت يهد هاج وكنا يجن” فيلاكت لاك” حس دفا قس_-6تاعقاو) 6

 عفن لاذ خي اوم امركم كلين ضن (اكذس كي مهي لوتذا كرافك 06 لم قا( حس تاس ناو ىرزجن لأ ت

 لاهج )ب اجركث دل اي كس راكد دوري ةيسا لربه ايري ىا لاي داك ىلا كاكا ضب ا( يسال 0



 ماس رست

 ترضخ )يوكو تورد ( عت ناايضرو كس لوكول ) تمولتروا( تاروت ) باوك م ارسا ىقب خس مجدول( كس .لدب اكد و كيت
 متروا ملكى روك اب( يئولسو ماس لال ) زج سن ليلكك ا نس مارد( ل ةسدم شى ا لكمال الت تلوراب وم
 ىو لليل لج لكك لي نس زاب كس كن ذوك نا نس مترا لق د سك تريق وثوم ( (لوروشماو كس دود لسا ) لاولاو نابت ولنا نس

 مناي ىتادحإ لس فذ 1مل“( قلت كشعب كفي ترضخ 1) ل لوماوس ( تعب لكي ترضخ آروا ماجا كس مارتن لاطط)
 تلا كاب ايمرو لس كا زور كرم ايق بر اك آ( امس ذي دانع لي ناوج بيس ريح ) حس جو ل قرض ارض ىى ب ايلف المخا

 هك كيد قل طع ان ليلي آ( رقت ا) ذم. سل ”ايكفالقخا وي مكي لم نم: اع در/ لصيف قا كح لاق

 ب 1و( لب ل سي لنسب طيار ) نإ ازبمتوج تح 3 دك دن ناايعو رب لم اوخ كن وكول نلاروا جسر تلح ب اس اوس ايدرك

 ار ا رو ار ا ادذل لب مكس طا( هج لكتب اهب )ل سن امن ماك

 ت نت مو كل اوصايبا)ج دير ذاك ير نم أد كس سكن ماع نآرق )يبس تسوداك ( لدم )وت

 لايخي( < ىراكتاوزمت )ايل :( م تمايق ) كل كس لولاو ف الد ني جل تضترو تيارب دوا( جس حق تريب لي دورصو ماكر

 0 لير رباب كس لوك نااوكن لا مترك ين تس ل( ىصاعس رف ) ماكس دب ب دج لين سك

 فاكلمت يروا ف وط#“ مهتامم رواه ءادتبم مه ءايحا رو رمش ءاوس) اعدم لاس اني انرماكب سنا -ايكر ايفا

 نايم شنلا متلك ب لايخاكن لا ايلا تس سل ا ليث عت ار فرط كانك ل وأود مهتامهو مه ايحس رواه لدب ح
 ب لا راق وج قل تر حلا الل ضر ل ل ىف الصب رمارب لس ناتوم لي تاغ اوك

 بن ىل لعب حررط كن وف اهدي لين وف لوم تم ايق ل هس دامب دكا كه تس دك ابك س لاف اهلاوي انج كس
 اين د دافكدلب اوم ليث رط لاا دعقاو قت ) لي تس ركل صيفارب ب( لإن تس ا رف سوم نس دكر ا هزمت ير زب ملاعق قت كوم
 وج هن بالاك لاما كيت نا لي ترث ةوقوفاطسدا لس نوم دان لع ننازعدج ترن الغاب ل تررشلو لح

 ( -ج_ لصف هلا 4م اكلنا نكن_س يرد صم اه ل لا نك رم و3 وثم زور زاهفيبك هر ل اين د لس لوبا

 جب 00 ميش ايلا ةروس "هرعت راب 61 رش ليم ندم ليج ريسفر منو اج رت لاك 0: 35 1 + : 5 ٠

 ناي كوم رم باتكلا ليزنسترولاكوم عر وفر مس جو كف حو ءادتم لوم مان اكتروس دك 0 :بيكذ شو 8

 -لكومرخلا نمرواءارنم باتكلا ليزنترحي واع دارعدارخت كف ورترلا

 4 نونق ويوىرسو دري نينم ؤم اظفلوأت يب 0 لي كَ ةسارفن ايي لاو لي تب 1نلنلا .تاومسلا ىف نا

 م ذروا تاذ قب ادوخروا جس اتنماوبي نامي, ماع عن اصعحس نركب نو نا ادويه ايكا يك م نول عسيوى سبت
 كس مالك فأي حس اندجاديب ماكنا لب مو لان ل ءا و ملاع ثيداوتروا«جس تنادي نقل حس كلور لوزن 5
 لب كك 2س انافافلا فلل

 موقلا تيان اك حجو لك فسد« ماك نا جسد ركل يب قتصتسلا» كيد نفيس مرقم انت .نيمؤملل تايأل

 فازوا دمى يت اربع كرر نف نادرو رو يضرك ءاكر نوكو "نولقعي موقل ”تنإب ارو “نونقوي

 ديك يلع فوطخمروا لس ريكا جريب فز وطعم رك عسب تاومسلا يف نا ف طعاكل مج رواه رت مكقلخ

 لم روصو كب صن حررت كا كس نارمثل حام ايك ب فطع الكر تاي آل واكت اب آةتفل ل ياك خفر تدوصاى رصد

 ىف ناو ىا هيرب نارك مكقلخ ىسفروا- ساو ايكف طعس تيثيح لك نا مري تاي 1 بج اكت اي آفا كي ليا لإ



 لج نال الجر يي يراد نما اناس رست « 0ه لو بش اجلا روس "مهرس

 .تايا ةباد نم ثبي امو مكقل

 يكف طع تاومسلا ىف مكمكقلخ ا امانا ريكا كتي ليف رصركحا رض ويري توصى رسود

 كسي ترو "لهي ل قوم سبك توو كلغ ةباد نم ثبي ام اذه يلع_وبك_- ك- ريكا تهداعااكر جف ف7
 دع داوم سيرسل 70 هد ووبق سييرا قاوو مكقلخ ىفوأن

 1 ا دال - تارطح ضبا ايج-َح

 2 /ن جس دوجوم ىف لم ذاشةءار ظن انج - فرط كسور دقماس ىف ايكءراشا زخم .ليلا فالتخاو
 دهس لوما لر طوي حررط قا لن لوم ككل اواو اورب هلكالاع_جسايكركذ اكل قاد“ لاثيلو

 ب ديز مرك < ىنبجعا م همركو ديز ىنبجعا اريج هللا تايأ دعب ىا . هللا دعب

 -جس تاسع 57 نس ءارقعسرسوذرواهسدجتاساس ايلي او دنس رعكن باءت صفت ررعولا .نونه ؤي
 دهس كم اناكىدادا مرداس باتل .ليو

 - كك تفصروا < لب قكلاو سر ميثارواجس مفناتمل مي .هللا تايأ عمسب

 ب لاح هللا تايا .هيلع ئلتت

 اب هفناتمرل مج “اهعمسي مل ناك ” روا< ديت لقتعرارصارجير حب كسبزلو تنس دارم را لابي .رصي مث
 يقام ولقب مفك ناك جل

 هبت اياءرف الهاك ت داثب .ةرشبف

 يس قكوم عج ارووجواب كس ذسومكذن قفط ىئشاففلروا < خاف رطل ادت اسيا شن قمري .ًاوزه اهءاختا

 هولا -اتير اكلك كش كلا شكقافاك نإ رمل يردك مرج ارا اوزه ىئشلا كلذ ذختا ىاركدس تيت

 هوت ل نياكي باد كس تغااب روف كن آر ع اب شتاوج لإ تيل اني انو فرب نانو الكس.د
 - كراج ثحبري لعب نفل بروأراهص لن سو هس كس تحاصخ د ًوزهاظفل ل نار قال ابكروا ذكي لظفلو ورك ام
 ذنبي انغ- كوم وظنم لصيف اكوراوون نا ل كييك كوم ناي ذكيا نر نفع نس د لاهل اوم اح ادري كيا تت اسس
 ابيب وج ح ناز كدر يدل شدا مزاظ كساب اكل تساوثر وتس درس. 2و حلا ل

 خام لا ناملسم يلوا يك قليوب لع با عك هراكباب رس مف رابك خيش اناو ًاوزه ىنوذختتا- اهتيب وو الكل
 “لوب راو جر سوج جاتو هدوداج' ذارم انو باوج ا ني يروا ع_ وه نتصور وس "تيابنر _

 - ل تك ءارو تسدابتقا لونودوت رش آ اسهسات آلم ىث لوطد تيت دوال اج ع لءذادضا ءارواظفل .مهئارو نم

 لضي_<س ثم اراكنارضروا ىنارككك_ كس رافكر وا تمبادب كل كس نينؤمد ل ليث اش لوفود كن آر .ئده اذه

 .اراسخ الا نيملاظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحر و ءافش .اريثك هب ىدهيو اريثك
 - لقد ثروا لإ ىلا جر زك سر دنس كي زج لو شم .رحبلا مكل رخس

 نيذلل نذا تيآ : بج نارفم مكي اب رركت لالورب لوعفمبف ذرما ب اورج بايل اورفغاى 0 0 .اورفغي

 تي 1 ل اارسغم اي دركف ذعوكل ادقلا ل تدير نولتاقي يا ىترادقلا ىف نذا ريدقت اوملظ مهناب نولتا



 000 . "هاط يش ايلا جروس مهرس را | مل, نيل اسر يشع و 701

 - قار لاتسجام كشك روض لوم دارم انرئات ضو نس وكول ىدضرل 0

 -ي ليتل ازا ليي ع فئاتس لم .احلاص لمع نم

 1 - لو قلع وم يق بس لصيف اقف: كلت .مكحلاو

 - قار لاكش ج ام لك تت سكت. ذك ناك لا لزج تليف كب - ستارم لك ايف .مهانلضف
 يطب ىلا ناز لاب نان و ىكءالقعر يفت .نيملاع

 دهس ايدل يت ل لود يح شمر ل حس لدار تحب لفي ترضخ [ن ضب 2 ا رمالا نم

 نإ لس آل بج روا تطال ثامن كس تعجن < ىلا غل اوعنمة عي رش ىلعروا لوا يلوعفم فاك .كادلعج

 ظ جس دارس ألا نيد
 -تثاأن رم ءارتملعس كس لاننا سلا سر ءارتبم .رئاصب اذه

 رقم لبف تروا ل + تس وجررقم ل وأود و زمآر وأ لبث وضق» رواه يطقنمو زن قث*“ ما .نيذلا بسح و

 هركت فرس ل ردات و

 لاك وسم تش تس ل بصف تس ارق كمل لب زمن لي لأ مهت اممو مه ايحص ب تن ارك .ءاوس
 اونمآ ىذلاك "ىلا: لوعف*# لعج رواه عر ؤلرمتسجو لت ييلعانرعإ لح لاروا < لاعاي هس لات لدبإب لكل دب ح

 هتامم و مه ايحم_كلذك رمالا سيل مهتاامم و مه ايحم ءارتسا لاح ىف مهلثم مهلعجن نا اوبسسحإ ىا_ب
 وسيسحا ىا ماب لام ل نلمس لق 4 ةدسع ار فرط ىكن يؤمر نيا نيت عج ادا رط كر اذكى بيري
 10 اماكن و كل اذا رمل لم اين د لس رافال يب لساع .نينم وملاك ريخ ىف ةرخالا ىف لعجن نا
 نك ا هكدا ايجي نقرا زسدب للي تمر 1حررطل

 تح فاه ذكر يمس لع اذ متت م جس حس لش مذ لاعفا ءاس واتس يررصماهطع نبا لوقإ .نومكحيام ءاس
 ايطرقلا لثم هلثم سعب ىا- يس لاخذ م فو ذكر يمل نيدلا موقلا لغم سشسب تم [ةسار لى اج

 يش ءاس ىا_ نت كي وصوم اه نات ليم اي اذه مهمكح ءاس ىا هس ددصم لأ هاتي 'نر وماتت” ترم زرلاب لون

 رن روس ومر ل ب لغو نكي 2 اثنا ل تروصقرسودرواهس ير ءاسا م م تروق وا .كلذب اويكح

 رقت رسم كل ىلا هج لانه كس نس 5+ ددصعو# اكس ياناس ركل فرج قد ةساج ليكمل - قرن كروم
 هس شلاغتسل كغ ترابع

 ت27 اي يدرس اه ابراج ايل عرورشو تروس لا مس نوم يا اهلك ركن آر لي رخ 1 كس تس روس لبي ذأ :تابآ طل

 -بياء 2 1ع يبغا نه نإ ( نإ هضم للاب د ليم لت ول اضم نلت اهو تاون ثوري ول تروم

 تع اه هرواعب لكك خلا نيذلل لق تي هدام اقل ابع نما لوقب ا كت دوس دال 0 :ىلوزت ناش

 -تم د

 ماله خيا فس ىلا نءاري يوكل خاتمي وقوم كس نالطصم نب هود هلا ىلا نب هللا دب رم كيا ح م قوراف
 دبج ل لوبا و: كير ترتب ليونك يكس لا قبول بو كيد لس ىلا نال 1و ل سد هد -اجبتك شيل ىلإ



 ماسر تم ملجم نال اجريت رس .ةنثلا

 فكبلك نمس#ل اثم لك وكول نلادك الوب ىلا يارب للا ايد نلل ليينىلا كى لسن يي ورب يك بوبا تترطحر واي روض
 تهت ايلا بد كود لي تمي ا [ لانس رع تررطح_ تس كلك

 القط رجل الوب دوبي ص ايفون لوم لأ: هللا ض رقي ىذلا اذ نمشي ل كس نان ىو دو نك

 لو تك ل جرواو وعسلاولا وا - ايد كور لس تسر ضخ رك وب كن كك 4س نايك اع تررطح_ يكرم سلم ير
 نايل قوراف لعمرك كرنك لب تروص بي في تيت قوراف دب سلا د لاك س قداففن يال
 لوم لذاتك اريد |ماجانلا قامو ا فس لوجماهي لن ل

 - لوم ل ذات تاي يب ب لسا -اباي ان اج يدك وكول لري رف شاعرا كيف ترام نير .هّلللا تايا كلت
 -2.اج ايكرابتعااكمومتيكس اظافلا نكي

 تدل روابوا طور د ير وو روتي زال 2 وح بيع
 نيش ل شارل[ ورك لل لعوب دس لوبا يسجل دار مب دفنا ىلطر ثراحلا ناي و ديت هزمت ل تسرعت

 - كيلر يتق بع حنون اسم ع تسرخ 1مل تت قس وم لابم

 # 00 مرش اجلا روس الهرسك ا

 قلخ ىف نات ًاركك-ح نايت كل و ىلا ماكس مزن 1رقعس تايآ كي ليزنت عي : نرش

 ف ركزو ب ماظن ماك نادوا ل لا لكن ااس نب زمك سب لاح اك *_ج نوم اريح وللي نولقعيج تاوْمسل

 دورج از روا ايكاريج وك لا تس تدتروا يلو لا كنس ستجد ضإلاو لع اهتروا ذلاو فس رك ادبي اكن لاك ساي :لاه تانج
 نمتارزا تناقل ناعم كن

 جاربالا تاذ ءامسلا فيكف ريسملا ىلع مادق الاو ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا -امهتاهأب ون ايل كس ودب ل

 -ريبخلا فيطللا ىلع نال دتال جارخ الا تاذ ضرالاو

 اك اريمج ل و لخمو ركا لئالدرب < ك_ كس مالكن تن ررف نولقعي «نونق وي «نسينم وص لم لسا لكس تاي آن لا

 لس لوصت إب ورع د كس بلط: لفل ب وج وقلي واو ماعدارمسس نهقلو ناميا لا نكي -ج ا روب مولع نولقعي موقل

 -< كب تونك آرعب  ديحال_جس لوترظنو بلطوخ 1ك ب لو لكم دقي

 000 هللا تاياكللت 25 :هسىكولت ابا هدايز كن 7

 قياوورظتفاكن_ كل وتوك جب سر 1 ا اوان[ كام وتسلم نق 500

 بس ثاب [ىرشلاوو بج ل لا انس دي اي وكس ايف كيم حرررط ارك عتاب انتم لتس اب تب رورغروارض

 وكيد الواو للام تنفو لا-جس ىر 1 آوج نجس اياب ردايت قت _ كتل رز ؟[ت ابا تكس اس اترك حرب زي [تماا
 < تعاد فيكن اشلا مشيا مل 1 حقيق ل كح لي 1ماكدداهتاطرانبذاسراكر كده نتن او مكس هظلا نمد اس انما

 ايلاكت نفاطو تددف ثلا هس دوداب 1ك ك- باع كانلومج هو ساء نو ادج ساي 12 < نس امتي العب لاب قمم
 تم ايسوري كل وكك_جس ارب كل 2 لاتشكروازابج حيفا نادنا لش سب( :ركرخس قولك قررنا لانج

 هوك مجم يبا جاكم ة-ّ لري وف حف انعكس حرر طرب ضو, ر اكن اب ويل اناا وتوم قش ادب اداب راك

 م.



 2 201010 0 هع
 ماحس دج "ه3 شاملا ةروس« ربو راي 6 0 نور قو < نسا

 نادك تمد رامات اتناك راستس تماتو ترهق 2 شارك ناار داؤبرا أ راشلس ا يي

 تاق لك كل اوبك انس هاكر كايضور 1 د ما( نانا زول ديدس لح مكبس شع انعيف : يا

 تعاط ككاو قلاخ ةسسا مت نجا ل مع يدرك قو كل راع دلك ب سنس مزلو ل يبل نقلا 06

 ع "اي لوجو كوم كم نوتمتن_ سير - تدايعو

 2 هس كذاكازسءازج لو اعمكسآ
 ربا ةساج [صفوك وفارس لتر ارت ن لا نك_اهقركءاكت ئ ابخو تدارش راف كافا لكل ليوت لج

 0 متي م هروا ران اونما نيذلل لقت 1ك

 اول ورب كانا ني سم ةي زارع ترماق جر هللا ماسي... :باوهاهرلب تل ران لامعا 17

 ااا ولا يي ليو ومب دلالي كدت رك لرب كس كلا نارلسروا بآ- يل

 ةاووهاترل "ارب وج حرررط كا ؟ تر ورض ايل اوكءثبا- < ندعوك اد هدم فاك جس تركيا 0
 9 طرى يلو هللا 0 ها 7 -لذب لكى لامع اتوب قروا تاكل م لا

 عم ىلبارب ىل اجب بسرك يي قلادة لقال اابي دوا كعك /ىكاووخ نااصتنف خفايا ركوب هم اكو
 مايقال در وصقل لب - ةساجابك روس مو ل له عرج نا ل داهصم ةفرق رو مروا كمل تا

 للا ات هللا كب العا برس للص[ اج نكي مث رطل شرثلا ماكو العا - , تابذج نال اخخاكل *-< انكور تح

 بديع ا” كت لاسرو تدور كح آس اجوم كبي ناي يكسر لن مس سوك هس شأنك

4 

 حررط وا تناطو ت وحر طاسو عمولك . ليئارسما ىسب انيتا دقلو 0 : حس اناج ذك امنا ائرادربا

 - ,تسارهاروو تس لو ءادرب زان رك زادك كارما ب حس سوت لاعورددا كد 207 ملغ تلاسزو توب تي الو

 هال ناعم 11 2 نولرلرا يب كدوا كل كك دع تسال هدايزتمدايذلب هس آل بث

 كك لا - لوم لاتج لو علا تر د, رانج قي ينو رلصبف كتان و نلت قود لكن ابد 1-9 قى ب لوم هدي

 هك اكدج عي تذو لا كة اجايدرك م تمايقوو ك- ساس قر ترورض لصيف لت كس 5 اندم سئل لميا
 - امتد دج اوس اىرورب سنو قاوم اتم لم لول دنب قرف 7

 بجد نعال كغ ما لكي آروا ب آرياىا- يدرك اقرب منتو اروكس لع شات كا تخا نا نت .كانلعج مث
 ا سزوجت ل تقرا [قح يورك ناب الج ده تاخجافاكد اولناجردا انساب كن وفا قكرك لوب

 لب اب ىوركل اداب رسمت ليش اويب كن لاك س لكلا ترورض ل ير لب مق قيل نلا لير لسلس كس تافاذتخ ا كن ارسم
 جر تاو انج تق اوخ تسيب كك بس قالي س بانك ورفا ترص يم [تنقيقت ركن آرق .رئاصب اذه

 < (كسوم زورا تزل ل ونعم عي تو. اهكروا كك و وتقن كارود يف

 سرك ايي رد ولايك وب تركو تك ثلا .نيبذلا بس ع. : ماج اك اعمرب رواش اعم كيت

 حلَح م: ربارب ل كريز نان اووويش؟ #2 داني لاسليم ايضا اك وفود اكسس درر بارب مدلاوك لود ل [ عم كلير وا اعمرب ياك



 222000 "4 يش ايلا ةروس ؟هرسمو راي ا! شل اج رميسفل راج رن نامل

 ىا_ بيمن ابو أ نمورفاكمو < اتب رار فلا سل اتراك دن قراورهتا.رف يؤص لهب ايندو لع كرت سا ضر وا ل
 5 ايناةوسكس نارستب تبنكش 1 قنا نمورف اكروا صوص 2 نوم ستتم الح 1نررط

 0 اضاقت اكفاصنا لس ىلا -اه سد كارين رعاك اوربي لول ريلا الك لمن رسل انك روا لملك ل اخ ل

 رواد اهم حررط روي اكن ا وف لوم يسد مايل لعتجا لانا 5 توعد كو رصم ل لا لا كلور

 - اجامل تر 1و دياشم

 زورا فطلعس تاذلرب ل ايد حر رط سسك كسول لح لاب انج ترص اكن ودك جس السوم قم وه راكت ع آيئاروا

 ردت شايدد تس« تاما ايما ا

 رس 0 1 ا مبلول روراورئ رف

 يور تروا عزل نوما عزت 1ك نا اوم سر وألا را ايوا قروش لا كس لاو ك يار سور كت اخ
 ش دهس هدو6 بس دوا طلرم اجرسدو ل داك من6 كى ربارب فأول وج كسر مراكز اكتم يق لب. هت

 د ملكك الغ راكم شا ”رساونما نيذلل لقدم ؟ ما :لولس فن اعل

 لمح ماك دنباي كت عبر شوت شبس »اص يسج عسر ماط تبمبا ىف أتعلم اتا .ةعيرش ىلع انلعج مثتيا

 ل 00 لاك اوك تس وجة تمل شف الغ كس سال جل را لع هسرس قل

 لك وخلل ا و لل َلُدَيِ َقلخب ٌقَلَعَتُم قْحْلاِب ضْرآْلاَو توما هللا َقَلَحَو

 ”«َنْوُمَلظُي ال ْمُهَو نِمْؤَمْلا ُرفاكْلا ىِواَسُي آلَق ٍتاَعاطلاَو ْئِصاْعمْلا ْن 'مرم ٌتَبتكاَمِب سفن

 ٍمْلِع ىلع هللا ُهَّلْضَآَو ٌنَسْححا ُهاَرَي رج دعي رجع ا ة1ريب اقنرع ةهنلإ دخت يف تيزخا كارلا

 مْلَو ىدُهْلا عَمْسَي ملف قو ِهعَْس ىلغ محو قل ل ريق ةلالَصلا له ُنِم هنأ اًمِئاَع ىأ ىل اع هنم

 ُىِدَنْهيا ىأ ٌتيارل ىناثلا لَو رغنملا انهرِدَقُيو م ىدُلاٍرضْي ماد ةملط ةَوطِع هِرصَب ىلع َلَعجَو لِ

 اغا تان رعت هجووز ةلندللا ىدَتْهَياَل ىأ ُهاَيِإ هلالضا ِدْعَب ىأ هللا دْعَب 'ْنِم هيِدْفُي ْنِمَف

 ُتْوُعَ الا ىف أ انا لا ٌةويَحلا يأ ىه اَم تبل اوُركُْم ىآ اولا ٍلاَذلا ى ف ني ئاَثلا ىذا

 500 لأ ور وُهَدلا لا انكهْئاَمَو او كلي ذ :اب صضعب ىِيحَيَو دي ت1 الو

 ركل نم امنيا ْمهِيَلَع ىلشت اذا 2 َنْوْطَي لإ مه ام نإ لِع ْنِم ل ٍرُقَمْلا 0

 نقاب وق آلا نه ناك لاخ تاحضاو تسيب كعبلا ىلغ انيردف ىلع هاذ

 ْمُكفَمَْي مل مكديمي مَن افلعن منك نزج ْمُكييخيالا لق كنبثانا «مب نقد مهلك نإ ءانخا

 مل م 8 عم 8 9 ب 5 هةر ةمضقلا ١

 8ع َنوُمَلعَيال َركّداَم نولئاقلا ْمُهَو ساثلا رك َّنكلَو ِهّْيِف كش َبْيَرال ٍةَمايِقْلا مْوَي ىلإ ًءاَيحأ



 مع مصري 1 4 هاج عاجلا ةروس ؟فرسكوراب ان 1 رس لجسم ند ا ريسفن حررت رن نام هك
 3 5 1 هلا 6# .رو 2 0 ا هيو هيل - 00 هل م 85

 ة2نولطبملا رس مسي ذِئَْمَوَي هده لاني ةعاسلا موقت ِموُيَو ضرالاو تاومسلا كلم هللو

 هَ
 مآ بكّرلا ىلع ةيئاج نيد ل هآ ىا ومآ لك ىو ر راثلا ىلإ اًوُرْمصَي كآب ْمهئاَرسَح ُرَهظَي أن نوَرْفاَكْلا

 مونؤلمعت معنك ام َنْوَرُجت ِمَْيْلا مه ْاَقبو اَهِلاَمْآ بانك ًاهبتك ىلإ ىْطْدُتِةّمُأ لك هع
 ريم م سا 2

 اَم ظِفحَنَو ُتْبَن خفت انك انإ ٌّقَحْلاِب , ْمُكيلَع قطني ِةلعَفَسْلا ُكاَوْيِد انبسك ادله هُءاَرََب أ

 هتلخج :+ يمر يف ُمُهُّيَ مُهَلحدُيَق ٍتنعِلْصلا اوُلِمَعَو اًونَما َنْيِدْلا اًمأف (موَنْولَمَْت منك

 ناقل ىلا كت ملف م مل لاف ةورفك َنْيذَلا اّماَو ٌرهاظلا ٌرريَب لآ رس ءنيبمْلا را رفا

 َّنإ راَمكْلااَهبأ مل َلْبِق اَاَو َنْيِرِفاك «م)ؤَنْيم رجم اًمْوَق ُمتنكَو ربك متزبكتساف ُمُكَيَلَع ىلتت
 نإ ةحئاسلا اَم رف ام مَ اف كام َبْيَو آل ٍبَصاَو ع .اب ٌةَعاّسلاَو ٌقَح ِثيلاب هللا َدْعَو

37 
 خي

 َرْهَظ اَدّبَو ةيِتا اهنإ يحن َنيِنِقْيَتْسُمب نحن ام و ان نال نكت ذا ةلصأ كرشلا لاق ان لإ نظن ام

 بنو ُءْْهَعْسَي هب اوناك ام مهب لَن قاَحَر اه ُءاَرَج ىَأ اًينّذلا ف اوُلِمَع اَم ُتاَيَس ةرجالا ىف ْمُهَّل

 لَمَعْلا ُمَتكرَت أ اذه ْمُكَمْوَي َءاَقِل متين امك رانا ى ف مكزتت مكن مْ لق ُباّذَعْلا ىأ

 هللا تيا متذححلا مكنأب مككلذ اهني ندبات 0 َنيِرِصن ْنِم مك امو رانا ْمُكَنوُأَمَو ئاَِب

 ءانبلاب َنْوُجَرْخُي ال مْوَيْلاَق تاني ركل كا اًينّدلا ٌةويح أ ْمُكنرَعَو اوْرُه دارا

 واب هير اًوُصري نآ ْمُهْنِم ُبَلَطُي ال ىآ هرد) َنْوبِعْعَعسُي ْمُهاَلَو ِراَلاَنِم اهنم ٍلَوُعْمَمْلاَو لعافلب
 بَ َنْيِبِدَكَمْلا ىف ِهِدْعَو ِءاَفَو ىلَعن ٍلْيِمَجْلاِب ْفْصَوْلا ُدْمَحْلا ِهَّللَق ذِهَمْوَب عقدت ال اهنا ةَعاطملاَو

 فالتخاإل َعِمْحَو للا ىَوِساَم ُمِلَعْلَوُرِكْذاَم ٌقِلاَخ «موَنْيِمَلعْلا ّبَر ٍضْرآلا َبَرَو تاومسّسلا
 ْْيِرَعْلا َوُهَو اَمِهيو ةنئاك ىأ لا ُضْراَلاَو ٍتاوُمَّسلا ىف ُهَمطَعلأ ٌماَيِربكْلا هَلَو ل لَدَب ٌّبَرَو ِهِعاَون قرا مارا م

 مدفن ير هيكحلا د

 :تردشلشالا هنت قلخ قلت 3 قحلاب )الاي تاس تلت ع زروال وناس هك لاقتشلادوا 0 مج رز

 52 - 2 ماكس قرادربلاب رقروا ىلا رفات لس للا رج )هك ام [ ول باك تك تس سوك ترب" ردا( ]سكت الدرب تين ادعو

 كال ار كعك بن ايوة اجاصكر لت ورمل رذهب كارد( ليت شمام نك 0070 208

 سام( اةلطاضلو اج ابيل درع ربك جاك نيو (وخ لاسفل ىلي اووبحم انيا فس نسج

 رتب لدروا نئاكلكس لارا( اهم ولم نوم ءاركك كلا ىتءطي ل اسس ابك اولا كس ) يدرك ارك وج واب كس دج وب جوك

 سس مق تمار وك ا ك ساكت سلق )تايد للا ةهدرب يمت لكن ه1( بس انني واج انتسو تيار ودش كس لا) جس قدك



 مما لتي 1 4 "ها يشاجلا ةروس انه رست 1 ميشيل نمل اجري جرود رن ندا 5-9

 م ا كدي داك 01 طال ياس( ىدسي شح ردققم ىلاغ ل وعش اك تببا رالابيموا لآ

 0 العد لاكن ز يك هايد ل وللا كا جل ل تح لاول( هيتس 050 034 رأس اي ردا شن ل و رك ماك 9 سد لتتم ادم 0

 ا 0101100 ما لب ترم ضلال ) ع دغ ترمب اللا لورا

 فان اهنرمم نقترب نا ا 2 ل مر( تاب لما لا ماب كس نا كئاناح( ل تا فمان )تلح تت

 لكل ني ل عر قرا سعلا عحانشلا كمر آق ) لو لاج ىترب ص 1 ىرامج تاس كس نا بج

 2 بولا اووأو يس ايس ءامتلا نإ تكل لم ناسا ٌلورواوعاس سانا 3( لاعب او )

 5 و فن) وذ ليس قلك هك اا اح ماما لت تمم ايف مكر 20 لل تاب
2 
 بتاوا نإ _ يا فش ل نس 1س لك زور دس تم ايف كل خ 3 7( رتازج ) سب 1/0 او تلوم ا و ( يش ا

 نعناع ٍْإ 10 لادم تميت ور لن هدأ لاك ناك زرقا لاول ام جس تردطاس ل طياروا - تك لبكأ ليت لاق اولا نارت )

 ب اروا( كس لوم يسر ا + م اجا اس رأ راكب كنا را ءارم )كح نوع ل و كدا طلع ور

 0 لإ زي رك مت دوا كس سيجار( تعامج ىتن) رف

 سم قو ابل 9: جس( تاخظفاح) قوام اهل نق ال مم وقوة ناعما تنم

 ناو ماككتنعا نس لوم دوا سال نايا تاولوج وم كح حاب( حر وفل اوما 'ىأانتا # دابص ابد لاو كيك يم

 . ان 0 يلام( 0 .وا اًكتس در نم ( تن اج ) تضر قرا ببر نا 1

 امن اناح اريك تس نا بج رواعتسر(رفاك )رب ساب رو ايت 0

 ما كح رن "لول ليلا ( يضل دنت لولا يق ني ساو ماحد )لال تسع ايف وا تس لري( ترم ايف ) هرعو اهدثلا د“

 ًانظ نظنالا نحن نات داب لمار ساد رم ) عسانا ء(مزاس لادا ما زجايكك ماي 2 ام سب

 خا لور لا تيم نرمرغالا لق عر 70 ارنل( لق تم ايقك )ليني ششتروا ( تن

 لس اطعبوك 00 لس ركام قا داك ( بارذع) ستوك لا( اهبل ذب ) عر ؟روا(ازس كنا نش

 خر زو دشاكم اداهترو ا( ل 1 لدايت ىلا حمم يق كن )اه متر المجوس 1س ند ل ما خس ملبج( رلى لا 1 لي ل ذد 0 2

 وكمروا ىلا ا ل0 تاي 1 اطلا هس اك تب لاو ده 3 2( تساراك اح تس لا )راكد راب ملورواح

 ( مث )ع زود نر اوس( باب احدن لوب تم يق كاك لابي م م” لا اصر للا ف لت دكوعب س لاكدنذ ىو

 هس نا ب )6س اجاياج كدا اك للا عس ناد ته( جس رطل لوب“ ؛نورمع نوع رخي الس لك 0

 ناييوخم قوس ( اوم ليتود نيل تالا مرت روكا اكس رك وفروا ىدادر جت ارق كدقلا هول لك اج كش“ ارح

 تداسروا نك ذولا وأ[ اعد 2 وج( حاف مث للاعب تعب كارو! مدعو كس سا قلخ نيزك ١ ىج كل سى 6: هّقلا

 روادمتس لل )اا تحبو ل وأ فانا, ارواب تنتاك ه هاطغس هّدلادا رمح ماع «هسالاو دس كاديي اكاد زج هدول )اع

 لكوروا( ضرالاو تارمسلا ىف ةنناك ىا تل لاح ) ىلم نك زروا لولا رش منت )ىلا دم لكى ارث( ح لدب بر
0 

 ( جس اكو دم مالكي ل لي )هس الا و تح سو بز



 500 ماه )طيش ايلا روس ؟هرسأو راي

 . فوزح لع فوطخماكي زجيسيل كه ايل داشادكل لديل لبي تلاذرش .ىزجسلو ل

 .ثعبلل ال باوصلاو لدبلل اهقلخ ىا بج الطوب تر قتل قحلاب فطع اك ا نايس
 بسه رسوورواج ل دارعر سس تي ود كيا لإن لس اس ذاجود لش ساكس كرين ىنربخا لرسم .تيأرفا

 < ذختا نمل وا لوعفم اك تيأ ردح لوم بلطي نولود لوب -<ايلدارعر ماس ماريا زينب ايلدارم ببسنهس

 مه ءاج ام دعب نمالااوفلتخا امف_هب_ سوم لاح قل وعفروا انا, لاس لطافوك الريش“ .ملع ىلع

 تروصى لا هب ايدرل ا !ركووجواب كس جول دى اوكا فلا .قحلاب ملاع وهو هلضا ىا كاجو حررط لك ملعلا

 -ج ادركت الوب لا هيدهي نم لوك فو ذك ىلا لوعفساك تي رس مودا مدا لرب كلا ل

 نق رتل كرولا كرناغ فرط ان كيرقعم هلالضا دعب _ررسضم هللا دعب نم

 اهكسك ثدبر كارب هس دوج ومفا ارتعا كت ايح دعب كس تروم نلبي لا لاه نكد, بشي رب لاا .ايحن و تونمن
 -< كنا كيالي شادي لاك تامد تدلي لاك كرين باع ىلا ف1 ٌرضم؟ا يك

 -ايدرارماظ ميلا راشم اكل ان 0 .كلذب 1

 رابتقالس ناكل ناوكت اب كرافكروا مهلوق الاه ما اولاق ناالا رواه تجر ناك .مهتجح ناكام

 د ايكابكدج مكروب

 لم لوكس هدد قمل مج روا كل كس ديك جس لد موي لي ذيمويروااك رسخي< فرظي .ةعاسلا موقت ه وب

 .ةعاسلا موقت ذئموي ىا-_<_ نوت ذئموي

 لكباوج ل لاش اكل سكرت ىك ذدم ويرجب اكو ومس ليي لزازورنارضاكر افا .نولطبملا رسخي

 هوم تلذولا ىف وج دارمراهظااكن اس كا يكوراشا فرط

 تس ان لب ةما لك هيي جاصذي بوصتال ةما لك ب دقن نايت ىعدت جس ءادتنم .ةما لك
 -سج» لوم ووصومو رك

 - انصر كوب عمم انبي لب لوك .ةيئاج
 < تجك ةتللا فرط كفل دواس فرط ل ودنب دانسا كمانلاهاهتس مجول ني توتا لرأ .اهباتك ىلا

 راكي رروال وبول دير حر نايل دارمي حس غل دب بانك لاك ذي بسس :لائاكا وج مولعم .مكيلع قطني

 < لالالا لوك ل بي نبل قتس قت اجب كرا لا ايكومرود ىداعبتسا كلوب لس لوعات لامعا قس كلوب

 .اهاصحا الا ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا اذهل ام انسليو اي نولوقي

 كس كل اطباروا باي( لقا تمز ناو قات كا نانو رشا ظفحن و تبتو بتكن “© .خستسن

 لنيل
 هج ليصت دل وب ل مان لامعا تس لابي .نيذلا اماف

 م ناو 71 راس ل كوخ س نامبا ضل لافو سدو دارم لوا لو اك تنج مهلخ ديف

 -<سر يس صا ماعاي قلت تندر .تمحر



 كب

 دل: نار نروست 2ا سيم حر تأ يعز ايلا روس رسم راي

 ْىش نام [بضاروا ع رم كى هيف بيرالرواو ارم لش جرروس لأناس 2 را لفو» بصفر لد .ةعاسلاو

 دك دنس هزم 'فطعرب هللادعو

 < قاييابي كتل - < لاك نبك ا بوض الا تبرض اهئ انج - جركاوم ليي نر فسر انشا مرر صم_ كيج نظن نإ
 رانك تالوم اتاك دعبوكل اع جاعكر سولي ان ترعاه ته اجابك تبرض الا تبرضام

 حس ناجم قا ليا لكل وفود تايث ردا نا كيل_ ع سر انك اظ هلا تننظامل قاع لب لون ف ابابا

 خلا د رسمسلا لاسق ماطرضمتل_ كس رلازاك لاك ادم تربافم ل وفود بسب بسال يتنو ٠ ناار صح تلاع - ش

 - ليث < رك راشا فرط باوج حس وج

 رواه انركن ثوم اكتر روم اكتب ارو ومر لو لايملك تلحس فو زجر وم اه فكل اهي كس ع ليوان لع

 كنا (ج يل صاج مدقمأ يرق نعرف ءاقفاو رك الا ايفل لش لمت ساد لي كن اليا لت ب لوقو دمك نس مالق
 روطل نكي يح ووصقلى فكن يقي ج رك < ل ار وول نقل واتس اك نعي هوط ةساروا و 2 2 مك ورح

 نحن افرك عج 1ك ل دمى اد 17 كون نهي ص ص جس قدرك نو والعاس نلت فطم دولاب

 ايا يار فداشرا نينقيتسمب

 ادرك راثثا فرط كف اضمن ذر اهب ءا زجاتفل لرسم .تائييس
 -<-ررطوكر اهنلا و ليلل اركمر طم تذاضاك ءاقل رواه ايلدارم 2# قت بيسركل وإ بسم .مك اسنن

 -ايكام# تافنلا لاق انوكرافامك سيلك م شت فرط ب انس باطخ جس تالا ل لا .نوج رخبب ال
 -ه2_ك- بلطا: ني .نوبتعتسي

 -< لدباكدثلاء برج ل ونت تاومسلا تر

 -ه لاعتسإ رو .تاومسلا ىف

 -ج ناياكتساتو ترافل ذلا لن لذ *ح اكن يذلا بسح ما تيآ تاومسلا هللا قلخخو تبي :تايآطنر

 هارد كيك تروم اج < نايباكت سم ايف ل تيأرفاتم 1

 ناوكل وراورهتامرف شمس نايباكت ستى كيا لي هللا قلخو تمي ارا "ل شل ا 220 نرش 0
 رباع لوو لوا وجا زج قضيب كلن لع تي 1 قرد تبلا-_انومتاز ازمم كت فل انوكن فل ايرواائلم لص اكى داوربخام رف

 هئرلوب كيس ووصتقل وها زج ىلا ا ايل ضان ساووالع لس ل وم ازج ىنغتلس لكبر تي 1 ليج نيا عحووصقل وم
 00 حام اكيد داع لئويك ىلا خلقني روط بو وف دا < ل ل1 0 ارو عرس

 لوم تيك سا قلل دن ماركاو مانا ّلوكوك ارك وم اترك رادرجتامرفو تم اطا لاق آنس رم هورواوم ركون تكي ناي كح
 يلاد هس راك حاز زمول كت داش م رطرج هوروا ةساجأ #2 فريال جل نيو وج لل ترروصت لسان لعب ا رك -تح

 ش اقر لشرب سا لاج للاز همس 2 امس لا وم نوما روا ل لوز ل اح لاكي ارك تعاطا ىنااوأركورادربتارفتتقو

 هزاز لطو ةرروط_ دى مناور جو ايل حسا زم لك ىلا رفانردك سس تسمي وقاطع لكم اهنا ليم تمعن اطار



 تل : 3 5-3 ٠ ل .

 معان بتي ب "ه )هي اجلا ةروس اه س“مرأب رف, نان الجر بمس حرر صو ننام ام
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 رز ب [رورشدبي جس توري ومش را كتمت 1 يل لو قم لسلام كثرت ادايند راكد ذم

 روما ثكا ىوايثر ,رفاكو نيم حرر لس قاس سرا اكعومت رقت د ربازب للف توغو رتل دارو 35 رع

 لوو نا رعب ل #مايك وم قر فوت لي تيفي يكى ايلا الث سدسباريروا كي رش ريفو قرم قرا قرد

 . ا تايقر شالكي تيمحت كمسرمدددداتع ا كدي ال

 لير رك مج هاب حس لوفر لابو مج قب بت زج لوك ت رخ آركا لت تكي رافكدك جس اصلك نس الب لاعب نا ذا
 -ت لوم لذ ان تب آي لش باج كس نا كس

 مار آو لل قوايث * سر لكس لي درك رباب توضروا لكرنن كن وناطسم ايكو ءىرظ لاير متلي تتقو ساو

 _ شربل كرف تنخر رط عاى 01 مح رافكت مرش كلوا

 حرر تائب حس لوف ا رطسص تيب علل كراك بي اينو حررط لسن كس يدرك يارب تدم دن ز كل وراك اهكا ذب ىلع
 ا

 قرياري لب ذب ولي ب يل ازفا تم رع ؟ نت يك جو ومب افك الل اسمر زال ب تر آل وج حررط تاع 200

 - لوتس درب ارب لواود ل كلن زم لي ايتدج رك اوم قرف اك سون نس وما زس لش لوف ا لوب سو

 ل مخ كح تما انادلكب - تك سئ ديب ماكي اك لاي سهلا ناحآ» 00 (س يلع اكت يآ قرد ا

 6 شلال ىلا نو كيارورطك دواس أل انب تدم لك جر م ريشالب لك يطيل زارنا كاك وردا ل نس انيك كس رستم

 - كراكات يوب جرو هلنس لكي اكل كس لاوكد يار لابتب ل تك تحرق اوكا كدلك ايت: نلاشلا ميش ىل وكاس نادك

 بارثوارعتسا ىس اركان م ولحم ثلا نس .ذخختا نم تيأ رفا م.: : ب لت ناك كس واعم,شاعم, 0

 000 شن شد رواج وب دمج تن بوو كس بطم إي هس تبر جوار توا حس هاد رسمك للا ىايي دا

 وك ا كذا 32 ايور قي ستر ثم اوي كارا يعم اكن تان ترو امل_ اني وبتسر وا ل اما اك أر ثب اون ضف ويلا

 تاباكي لدشروا نإ تلح تاك تك كك لانك ل لاووم لا اني كارب < اني وجم تارك م وركر ايت لكلا

 رج :اهئايري تلاع لا تاودب تفرك كس اوك شلال سرج اف - < ل رظن لور كت ريصب سلك شدوا اترك ري

 - م الس يدار ديس ل ادحإ كس لاوج ع تتفاط ق نو
 هب ايجار لاس لتالعن لوي لاه لاكن قوايثد املك لوم تنبذ كرافل .ىهام اولاقو

 نادم مارب و رمل رك 5 أهرب ل 93 ةينإ تودع نا فك لاه تيم ليج

 تايحو هترمج ع 01 ارك كدا نراك ا-< اي كتتفوو رت” ديار حس انزل: ديبي تلفو كيال مون اسما رط

 ملول تل مرار نارفاكي ملال اح تءئدا ذكراك دا ذكي بسييدلككب !تع ىلا اقر الص الس قلك

 26 باعت رك قنات نمو هرج م: تاع ايل ناموكشئادت لور رم -تد ة فش رواه دارا ءروعشو ل ارداش تس نس مث لارج در وادشاب

 ل شرات ار ندروارمي ثلااكدنا, زروا تس اكج دن تبان عطاق نإ 0 ل لدى طق ومن زر صم لطاا يلع واروجو



 رلج» ني الجر يضع رر شورت رت نمار

 تقبل تورلاهللب

 ارو اع فرضت اك ءرشلا لي لاس لزج لولد وختام ذك ايك اءرف عسل قا لن ثيي دعس تك اري كنا
 -<س انكي اهني دواس لآلام يدا تنك

 ور هدلا الا انكلهي امو ل كتاوت راق هولا :ح لو لع وطول نك تق را

 ركوب ليي ل لا ابايسا تن ماجيك لطرق انتايح الا ىه نان أولا

 2 تروم واكب شتا راكي باسس لنج لوم حس عب بابسا كم تيدر 2 تك هو عررظ ا نب جس اج توم
 5 وو حرر ىلا نان فس اف حس نسل 3 - اناا يرحب وروار كمل | ادع وورلاخ 1 ليكم الب حس لاا امك ح_ لوب لاك كنز هدابوودعإ

 - لب نسا لب اقوى ويد وا لع اقول يعو تسد دف

 كى ئارواح نر دودو كرك يب ةس لوبنا لييووجر واهس سلو لور اكن الس ترث للاي كس لا مات

 كرجل الج رنا سدد ماتم لمافإ لاعت ننال قيوم تبان لع ماكل جس ليو فظل بان نهج كم
 - لبي لح د باو اياك بد كن تل اهو دروا جس لسد لوك ايه نادوثن لبس لاكف قوم يحبط ب ابسا

 كير كرم َيساتفابكمدليأ قل نس اج نس انسكر لكلا لردع تانك 11 نكتوا .ىلعت اذاو

 هس الهوس ركورئزوكل وداد بابعس دامك جس يرتب قرم ل ل قوقو ذي ارك تكل نا سيل

 دهس لرب انوم دغر

 لاول يس درك انى اهل يرون ووك لك قى هني عع عنو شا لوك داوذالعكس بلو لا

 هس ليلو يلبي وف ومن عيرلا لبو حج ظنوا ىلاج كيوان كات قلوب ضراعم كس ليد لكما ليلو حج للا لب تسروص
 نب تاب لوك مارك انجح تضج قولا” يبدل يشم اكن زجل اك حررط لن آر ق اب احا إي و زوجتى ا حس جو لك ف وم شر اعم
 لس 1؟ ل مزال كي لل كو دتز ماع حس فس كدت هرتز كس صال اخليكم لوقتمان بو بو با !وج وج رول لكم دن

 - نتا رفواشرا بالا باج
 أ -ارامرج ايكهرتز صفد كيأ فس ست تسدشلا قلك اقل يكس جب اك الج فس دالك يح دارس

 0 اكو نر 02 اسكس ىراوتو تلذ زور ل انميورلا امل و(بصزواةورأو دئزورابددرل ع لكشم

 وع م ايلا روس الحرس هدا

 ساربو فوق كل كس نيلوبتم ون جانا, ماعوكل كافل ركأ ب ىلا .هييئاج ةما لك ئ وتو ل: :باوجاكل كذا
 برت ف جمان ساما فينش تبع هس ناك 6 ةسابابكل باج جس ايكايكراق كلا 00-0 2-6

 يجون كل وتنجروا نيئوبقمل ع اهدراو الا مكسبم ناو تم [ل اس دج_ لى انمو ضراهس كس وص جو كف # د

 - اتومن لاك وتم ىت لاوس قوم خب صوص اع 1 ةرواتسقك
 لاكذا لوك كرب وف لبن اب كل لس نيد باحر كيب حس بدا وفا زوو قتل" ايش اج ”* قل طع رن فم طن راهي

 كح ىا ترآ اق اياك كب وج ل ايئد ود باح قاد ركام ذقت: لاك الرع تس تجر لب

 - لوم لين كباب هد ذة الخ باح كيفك يأ مان لاما اكد كدب قاطع



 مهجر تعآ 40ه مالا روس ف رسأراب 6 رش لج, نمل الج يمطر رشف ممتن نياك

 و ترتر وا ايك 1[ بل اغلي كت نامدص لي لو رمتولا لن آر م كس مد ايبيارنوديك ل اتا لبي وو ياس ج1

 روما رب نأ ثرول رع راج لطم ياض. يؤ تس رف ناك كس لاادج كا زجر ج لش ملبس هللا تر لئتجو لوى بج
 : ندع ام دابةلكر 3ك لإيّماذروا ثدول دك ان _-ح

 ّس قري ناز لرورفس راب يكاوكر سادت لرش ا تعم قرطوناع .ىتايا نكت ملقا

 مقل فاو قتلي ضرس دابق دك ابابا يجسد مب هس ين وعد
 قى رابقوت لول © لوى تس يقال ند اج لاب ك جس اتنب يبات اراهبتب ذك تس ايق كلل .لسبق اذا و

 نايا امرك بايو عروضوهروصن لابي كس قطانم ل ب ذاك ةساضق : تت < حاج 1 ل ايخ دوا نايعد قبح لولب لاس

 ظ - لسا لصق هت قط عررط قري نقضت
 رواه لج نعاس ران نادوا قدا زكر كمان اوف قومدوجوم اريرس تسمي بج ناي .مسهلادسبو

 متر آ-اهكر ةساطعبوكن د ما ف م ل اين حرر لك اك اج ايدك دل كس ذي آرب رس كس ناهد تس رك اياز قازياكباذع

 ذاج كد زوعير ل لس لي با ذعر آ-اهت ا. زور أ انجب وكروت لع لاوزخ كك اند مم سداج َ زادتار ظن حررط ا ص

 ب قرارا كانون لش روض مقفارو احس يق نا حس لا مايو لاخذ مقرا ع نلوزم لس ايد

 مدا 2 نيو ددادروز قابل« ليد اروزعس وفارس: ايتو حرر سنرى رك سلس لايضي يدق وك لاين

 لاير وفؤوكدللا دس ملاح اشوخ حن ب ل هومر اظن ا« ءا شدوا اج الان حس خر ذو دوك لا
 ,رانلا يف هتفذق امهنم ادحاو ىنع زان نمف ىر اذا ةمظعلاو ىئادر ءايربكلا به دقة يدع .دمحلا هللف

 َّ رسصود لوضلاب_< لا لك قذس ىو جبل تاشبارف لافنرع ىلا .ذدختا نم تيأرفأ ٠-0 :لولس فئاطيإ

 و رداكدريجاكتييناسفنووجواب كس دس اجد, عراد نقوج بس لاب ىلا "هللا هلضا ”لد لمي

 -الا سد ايست ير مور ك را او تت مل اعوكو وخر كس دوك نا ل'داع قصاب زوري زود ابدي

 نوم طل كس ملاعاكل ربك مف اروا قو: لكل اس تاذا كى ادج ع تضص لاثلا ارك .ءايربكلا هلو
 هس ماع طيح وت تاذاؤ لالا وج تبا لب _جساب دون مولتميسس تي ألا

 4 لوم لمت ريق م يسيلاودإب لش دم



 فل 0



 مسرلج» نال يضتىرشودمج نال

 قرةرضطابنا نار
 يفيطل يقشر وامردان فك

 تاكل اكشا قيد يأ
 قنا نت
 < قنات وشر وا امكو تا كد

 تانج لحي عرالطا قرن آرت
 ب دارمايك داش

 تول فن ال

 لوزن ناش

 رت
 < قاناري دللب لائاش وجب ناري
 تدك سالي دود

 اتتكداءذاكى راكي لاس ا
 يورد الوا نات

 لوس فت اهيل

 بيد نش
5 

 تاياورو لوزن ناش

 لداباكب ازعر يد وداع مو

 لك حمى تانج ولع ناسا

 آر عر تانج
 ةاجومفاعموانكل يت تل ال مالا

 2 0 ا تلج كنانج

 3 2 نور :ةمزعلاولوز

 لول فق ايل

َْ 1 : 5 

 لاب دارككستتب نارا
 مهءأ لع دابج

 اهءأ هك نولالشم كش

 | بيتو نت

 تايآطنر

 تاياورد لون ناع

 لب تح وه رباربايكديو كيت

 لمت عج

 لاما ويش دور

 نإ المود اكن متيم



 كتم ايف تاءالع

 [نركرافغتتسا كرم
 كلولس ف اطل

 بكت بنت
 اينر

 تاياورو لو ناش

 رت
 ٌحراصمورن "اوال دابج

 كل اتي لولد

 نابي كقفانمو س لت
 . لكلاسقاوب افلا ع قافنورفل
 تامرد كلا رفانروا كرادربضاررف

 نفالتخاك عناون>
 هس لام ومش اك املس 1

 جزاوم اكتر ًارواايئد

 تمرقنم لمس ما
 لولس ففئاطا
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 ايبر
 تاياورو لوزن ناش

 رع
 نيت
 تاماعلامناباش

 هرفورإو ٠

 هج عرفتم ببسلب 1

 صرت سدك 2

 فلوس حست واوا تجيب 1

 _ مدلج ناار ىرشردمجب ناك

 هن

 م

 و

 مل

 اطلع

 داع

51 

 ذه

1 

4 

 !ءا

0 

 اه

-! 

 !ءو

 ا

 ا

 !ءع

 اك

 ا<ه1

 ذاهب هس ناثأتم
 ماسي اكن نم
 رش
 لثة آلي ان وتسالي لش نا كيان
 لولس فت اذيا '
 1 بيمن لق |

 ير ظ
 اندم فاك قف ودول كريخ قل سيدعأ

 دقلا سس

 راسم ليي ليبيدع

 رلازإاكتابشنج '
 اقرت ثم كرش ١

 باونإت

 م واسوي نود لل لكي بي دع | ش

 نان ردا نش نيد
 ناش مارك احص
 زايتنااكن ير شارءافلغروأ احد ْ

 ري حك ل يكاو تاروت

 ضاوي
 تايآنفت اطل

 م

 تايآا |
 رع
 هلق وب بادآ 1

 تيفي ة قلوب بدا ظ

 ؟لثأ, ©.اتاج الو نارا حس لودانك



 تاماوكت سر 0 مضر صم نال اذج ريض ررشو مج نال الك

 ه رك شي كان ساه كي مالعأ ثحب كسي
 صالخاكق وقت تاب ك- نونا رلسووخروا ترضخ بيتك ونت“
 كل 1 قت كم وقس متو تب اقققب روض
 < درعا
 5 رضاقل اكسدا لالا

 قكيتاورواه قادما لي لاهو لايبارق دب حس ذلك رزقي
 اتيدرلرالااكتابك رب قرض ملازااكتايرنج

 أيها ارظوسآ < ئرور تل ابأح ندر
 لباد كن اكمام يق تمعاطا كاتي لوس
 نايماكفذ_ وب اول تما <نولاقف اود يأ السا

 يت نارك لامعا وفود نيتك اءاركروا ىلا لع لل و لتس نوف راسم
 كيو لو كن اشضاروا اطيح ل راب ردكسدثلا < قرورض يال ماب لش لونا رفسم
 بلد نق نر طل نكت اذالتخا هس نؤفارلسم

 تالاقر: تايآفت اطل

 مت ل
 تاباوجر واكس يش ش لون ناش

 ىلا ىرورضلس ماظن قاب قالا نمامم

 من ب تدب كا ىراز آل دانداز حس لوم انس مول

2 

 تابع تاهشاك تميم اعم القل لاينابكى تافالسخا

 - لدتا كسدطلا كور كبس ماك> اكس نلاروا ناكل مف

 < لد ناميادب «لثث 6 ىلا دئاخ تليضأ ام



 و

 فاَقحالا ةَروَس

 زم 4“ قلل لد ماكو ا وا مرام ١ 0 2 در # تول را امل وو رج

 عر اونو ارَبَص امك ٌريصاَف إو ياأهل ِدْنِع نِم ناك نإ ْمَسآَر ُلُ الإ ةيكم ٍاَفْحأَلا ةروسا
 74 م م < ريب #يرب سل 5 7 بام يسال سل سا سس ىلا كد يك ل ا مر

 - ةيا نوتلتو سمحوا عبرا َىِهَو ٍتاَيا ثالثا ِهْيَدِلاَو ناَسنالا انيِصَوَو الإَو ةّيقألا لسرلا َنِم

 | 4) مّيِجّرلا ٍنُمْحرلاوَللا مسِب ظ

 ىف 4+» ميكَحْلا هكلم ىف ٍزْيَِحْلا ربح هللا َنِم أدّت انارُمْل بتكلا لينك هب هاري ملأ هلل «1ج منح
 ٍلَجأَو ايِاَدْحََو ارد ىلع ُلْدَيِل قَحْلاب الح الإ آمُهَنَب امو ٌضْوالاَو ٍتاوُمّسلا اَنََلَخ اَمِهِعْنُص
 1 «-) َنٌوضرْعُم ٍِباَذَعْلا ْنِم هباَوُفْوُح اًوُرِذْنا آَمَع اًوُرَقَك َنْيِذَّلاَو ةمئقلا ْمْرَي امهِئانَف ىلإ ٌىَمَسُم
 اذاَم ٌدْيكاَت ٌىَنوُرْحَأ نينورأ لوا لوعُفَم ماْصأْلا ىأ هللا نود ْنِم َكْوُدبعَت َنْوُعُذَت ام ىنْوُربخأ متي َءَ

 نعم مو هلل عَم تاومّسلا قلل ىف ةكراشُم كرش ْمُهَل ماما ٍضْرلا َنمِنان لوم اًوْلَخ
 ٍةحِصب َنيوآْلا نع روي مل ْنَم هيبة وأ كارما اذه ٍلبَقْنَمِ ٍلْرتُم بنكي نوب راك ٍَرمَ
 ىَعَمب ماهي ْنَمَو مكاوُعَد ف «") َنْيقِدص متنك نا هللا ىلا مكبر اهِّإ مَا ٍةاَبِع ئف مكاَوعَد
 مَ ةَميقْلا مْوَي ىلإ هَل ُبْيِجَعْسَي ل ْنَم ريع ىآ هللا نوه ْنِم دبي اًوُعدي ْنَمِم ْلَصَأ دَحآ ال يا
 امج مهن ال 4 َنوُلِفَع ْمهَتداَبِع ُمهْناَعُد ْنَع ْمُهَو ادب ُهنوْلأسَي ينس ىلإ ْمهُيِدباَع نربي ال ُماَنْصآلا

 ْمهييِباَعوداَبب ُمهتاَبِعب ١ ُوُئاكو كاد ْمهيِباَعِلْمُهَل ماَنسآْلا أ اتاك ٌسانلا ٌرِشَح اَذإَو نوعي ا
 ا ع سا يب ١ تر ىو ل“ سلا ”ارمج يمارس مو مع الا 7 مم

 َنيِذْلا لاق لاَح ٍتاّرهاظ تسيب ُناَرَقْلا انتا ةكم ُلْمَآ ىأ ِمِهْيْلَع ىلتت اذإَو َنْيِدِجاَج «0> َنْيِرِفْك
 5 هنو 2 فر واعر < 2 07 ط مرو ماع هر لو موسم هو ,ىرثآ رم سص عل رود مات و

 راكذالا هَرْمَه ْلَب ىَنْعَمب مآ ٌرهاظ نيب يء) نيم رْحِس اذه ْمُهَناَج امل ناقل ىأ َقَحْلِل ْمُهْنِم اًوًرفَك

 داوم مظ ا #و هيلا 5 ر ما هو م عرب _ده كوة“ رم اوثور*# 0 : 2, ءءقدم
 َنُوُرِيَقَي اَل ىأ ' ايش ِهِباَذَع ْنِم هللا َنِم ىل َنوُحِلْمت الف ًاضْرَو ةتيَرتفا نإ لق َناَرُمأ ىآةمرتفا َنولوَقَ



 ١ حا رستم 1 70]و فاح روحا "رسمي لج, ني الور“ يروم تيب اك

 طا, كل 821 5 2 0 00 ا هةيناجار» 9

 كدب و ىنيب ادي عش ىلاَعَت هب ىفك َنولوْمَت هيف ٌنوضم كب ملكا رهعللا يدنا رعيشدت رع

 ا 4 يول تن نواره

 3 امن مي نيدكتل 0 م راج د ُنْوَمْرَت وأ ىلبق 3 َلِعُه امك لق مآ ْىِدَّلِب ْنِ

 مدير ْلُق ردنا نيب 40 نيم ٌرْيِذَن الإ انآ آمَو اني دنع رم نب الو كافل ىل ىلإ َىِحْوياَم الإ
 َىِبَب ْنِم ٌدِهاَسَدِهَشَو ةيلاح هلم هب" متْرَفَكَو هللا دنع ْنِم ُكاَرثلا نأ ناك ْنإ ْمُكَلاَح اذ ام ينور
 0 ' متوبكَتْساَو اهلا نما ِهّلهنجْنم هيَ ىآ هلم ىلع مالَس ب هلل غو ليا رشا

 3 *.> َنيِمِلاظلا مْوَقْلا ىدُمَي ال هللا نإ هَ لد َنِاَط مْ هلَع فطام طْرُشلا ُباَوجَو ناَمَيإلا 3

 تانآنث ناسنالا انيصووتي ةروا را“ ربص امك ريصاف' ا متينرا لق "تيا - < يك فاقتا ةروحن مج

 - ل ترا اي اسكر سا 0

 1 فرط اللا( ءادتبم رق ) بامر ي( جس مولعمو ترا ةتوارم قش كى ا )هج ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كس نادج وك وزج ناارواوكن ل زروا ناس سمك لن لاو تسلح ( لع ىرجئراك ىف ) تدرب ( لع كل نيس )جس أ
 2 كس نا ةايعم كياردا( دكت للالورب تبيئادعوو تمد ف قدام كارب حس لاي نامل اج )ايلا ديب حاسس تملك ع نايمرو

  لاهد( ب اجاج ايكودز فو حس بازع) < احاجايا تس زجج توك لا لن فاك ولوج دوا كس( ف م اف كس نلا ليي تم يق
 لوعفمر لل وتب هواطع ل رثلاو: سرك( كرنب ) تدابع م لوز نتلوكعدب)ةااخ هنري له كح داك نأ لية لب

 )نواس آن ايم اك < ناي ب نغز( دس لاو لوم )ع يكاويايكذس نوبفال ( حريك هي ئال )الكوبي واو ( ع لوا

 موا لوكا وم كدب جس باك اوت باتك لوك رض جس راك ةزنمت قش هيتس كاد جس تنك ش امج اسس لي فس كابي

 رك بس قيدلابع 9 فاق هك ضل الو اعسراهقسس تباوجلقنس نولول دمي وج وال لوقنم نوم
 وويتسسما ارك ومو لارخوج ( لل وق شم تحمس ياها )ادم هاركن وكاد حس ضنك اروا( لن قو يس ٠2)

 ( قع حد لل كتمت ىكب اج 0 كورا زلت دابعنيسادج نه اكد انبكاكل ا لكل يتسم ايقوتب #داكر أشار
 هزل امك عقر بسس برو( ليزي لن ناجدب# لبو لكي )ريق( سكت اهاجول ) فس راكز كس ناو اروا

 ( لكن آر ق ) لقب[ ى راج لن ىلاج تب نع اسك( سولاورلك ) لوول بحب دوا ليش كراك اكىت هثباك ل داجب هس كا( تبر)
 عفيزس وجمل ( ناآرق )تاب سالب تلك نيكل ولكي ل نا( ع لاعب ا

 باه ايل فرط اوكنآ )2غ ضان تك تور( ع لش تكس راك اهزنمتروا لب )يك < داي الكرم (
 كي ركلات *) ةحامي شيوكارذ حس بار دنا تح كأول قري وق( ضوفلا )كي جايلان فرط لب اوكالما نس لئلا تكتب
 ( وم دركوكي وج قات لس ناآ رقم )وهن راني لمت اي وج وج تدبن كنا قب انناج بوقد و( ب اتكع اهب نول واكل نيد باذع
 كى ارب نازح الاو تضر ذي( ك كس لولاو ذ# رك )الاو تررفشم دي رواه هاوك اك اخت شلا نايمرده# داهتروا هس 0



 مدلج« نا الجري رشم ناك

 رب لو لك اهب تبع ليكي حني للا البي« ان نل) لم وج قلو هكا لوك خر تجده[ او ليزسدلب لبن
 ايآسل م سد لاند ) لوم اناج تاس داب شدوا كة اج ايكايكمهتاس ريم نا للا لع رواوع جس درك يك مييزلك قرم

 يس داضعو لش ننس ذإياكة جايك اربي مرر ى اء كل كس ديبشم اي يمنا لي تسد تت اكل اجا راما ياك اج اي دال تس سر

 ىئبا لع كوري كن 1 )ها اجر ذ لس قو فرط كربعوج لو ات راح او تا فرص وق لع ( حررط كن ولعب ا واح

 القد تك حباب ف 7 نون اق لانا تان اما نأ او) فرص و ل يروا لوم ركل كش هداني كم 11 2 "ل نر

 اربع قدا لوكس ل لع ا رق )ي رك( لوم تلاعايكى داببت)
 ومر لمع تربك مترو ( ماوكوو ) ع اهل لامي يك تس تس فرط كادقلي كفن بانك لسا شم )ب بانل دن” لا( ماس نا
 بس شال دللا ( عساي ردك الو ب لا لمت الكا جنانج نيملاظ تسلا فتن جس فوط موب ىلا طورت باو رواورل لا درك ود تس نامي
 - نر يك تمار وكن وأو ف اضفنا

 قاب راع مدق ل ابجب نث جيس وكق دا تسر كن ك,لياك تيد كف تح حي: فاققا_فاقحالا 0 0

 تيا لاك جد لش ببطدي مل ربا قادصاس نأ لذا مانغا هور تيدا لكي لا معين را لق
 52 “لدتعا 4 ولو قوم حررت رمح طاشرلا نيل

 هس ملا قت كلم كفل ليدل سك تاريتشم# أي. اجايكر اشتم قس فالتخا كك سا لن تاي واد: :عبرا ىهو

 ؟ايكف تاب ثانوي قو ل ري اج ريف ابا ترده شال كنك

 جك تسبالإي دوا ايكوراشاركل اوم اتلظ لري ترفض كف و زؤبردص#-: قحل بالا
 لل 0 اعمر فوج جسددرب فسالف ل لاىمسم لجا ريدقتبالا رام تيس 000 ايف طعاكل ا: ىمسم لجاو

 بث
 تكتسب روبط" أي لوضوش أيس اورذنا امع

 311 وعدتام لوا لوعفشروا ا وقلخ اذاه لمت ىلع لوعفم اك متيئرا لم ترروص ىلا ارم سار كرم ىنورا

 اك ردع ”اوقلخ اذ ام' ةوروا لذ لاباوغك لوضم خر وفد ام ايكل سم زر يلصق زر حا انامدت ريكا جوك ا

 البوم تجام لوضع سوت[ 2ك كس ماهفتنسا متيارالل ب يك طعم باردا ابا ابل ىلا فو زج اكلي ركاب لوعفم
 تاك كد ار لكشف ا نودبعت نحن وعدترواه لب ماها

 هس لول لضرب ةلل نع قيما يرواج كلوي ىلوتيا

 ضب وا تاور قش سا نس ضر امحل نم ةراثا ىلع ةقانلا تنمس- 2 اماه ردك ةراغاحررط كلالضو ةيلرمت:ةرراثثا
 - لإ ل اخ نم تا ابعنئاروا_ لت كل تمالعد

 نم لضا دحا ال 7 لوعشمروا لومتس ا وعدي < لص تفصر مب اكرعإ رواه لوصوم ماي قوصومو ركع :بيجتسي ال نم

  ةرخالاو ايندلا ىف هعفني الو هبيجي ال ىذلا ىنشل ا وا هبيجي ال اينش دبعي صخش

 نيدلا موي ىلا ىعنعل كيلع نا ى ل اديءاتيي_دءد لو اعد لم ترق اوايند تنس لاو ل ايغم ا ةمايقلا موي ىلا
 نآر قانافلا اوك توم لم ىذ تب لد اقتنع اكس نلادكع سس دابتغا كس لون راجي نكرم طظافلا كس مترو ناكل وتجد واهس ل

 ٠١ تارت 14079 فاض روس مارا



 احا رسم 14 03 فاقطا روس رودي ش خشب نبل لور يسقلار 1000

 لوك ليتساي قياس م يارا ١
 < رافربا نت ضافا و ترك تفشو نعلم نآرفؤشم:نوضيفت
 000 اذ تدك ام ىا2_.اجاهكف اشم فذ لج ليروصوو لج لا اعدب تنك اه

 رطل وعم خد -فقيفروا فش دب

 رول ةويتوزاروا حبال ةعدب ل تحسذب مقاس كس للاد قفاعرب طفل لونخم لم ىلا نبا« ىلا نا« جادوبا مرعروا_ عسل قارا قت عرارتبا
 2 اجوم فص حررط كرذح لش توصل اد لو تعب ىكدجت سكس لادرسكر ول اي قفا دبا
 لحس فرط آر رج اكس درك 1 لع كرمي زفت كر وج لوم (1سالت: لاح ايل ا كمر اووخزا قلت ي#_راههتروا نيس لن نتن ىردلا اه

 ٠ 201100 كك ررط

 ناك نا مكلاح متيئارا < قوم حررط لا تابعي ذقن قرمدد« ل فوزك ل وحفم ل وفوو كس للا جس ايكو راش فسخ: ميئرا
 جى. ايرث ل خل ىامتملظ دقف ىا هس فوذح رشا ب اوت دال نيملاظ متسلا اذك
 لة ام لد تيآي تقول 1س 11 2 -ٍ ريا ناريعس إب مام خد نادال يش تمباور للا ديظودخ لت دهاش

 هج قكرم كل يدب كدهاش دهشيوحررط كفا رعالا باحصا ئدانو روا

 -هجساني رس راش ووشاوتك آ رثدا قرار مح لص لشكل ايكو راشا ني لم هلثم ىلع

 انس تدك اني بادج يماهظتس مج كبك د( كري وزنك اس ضبان اك رز لايبج :نيمئاظ متسلا
 .متملظ دقف ىا_ج_ىرورخ انا وكاس

 لئئريح ةروو لصف دلي ناس اجرام ناياكداحسد د يحلو تروج لادا 1ك تدهس لج .....:تايآاببر
 هج لك كس لا لاهيروا قت
 دهب نوما اكتلاسرو تدهس مهيلع ئلتت اذا وكعأ

 ايي كلك ضف ص اخر وارق: لأ كب ا يك ثديي رصقنإ_ هراكيب# لال ذم لاهتاينديي تن: ىعسم لجاو...........:نرشأ
 -< طلاع مرق وكن اكرفس الفك لا لو تك تررخ آل سوة رج اظن كلارك حاج راج كك تتطور كيا سيك
 لوك ناس لكك ن عن ذا لك ب كبك لد جس يكب جس لوم لاي كفا ةشام كلي 017 متيئار ١ لق

 اع قرم لصد ىكتيبولا قاقحتس ىتانناب قانا سر الندا ؟س اج اجاراكي لوك لح ذب حس لالي جتا سك ادضوك اردو ماياني صح
 - قامو سب دابق لتر لوركا لاب- لوب م5 هك دهشملا الكوت نمت ني ةوودوجتكس لورمود لد عل

 ل لبر لأ قعةاطت رج زق تلح ركبنا اركب نيل ورك جوك اوما الج اتم لشن روطونتمو م نوم عم لوك وجب بانك لامس هدعاق:اب
 2 امل نا تايؤداهتررط رك نبك ىو

 5 اتاي ناج كك ىرارب تجاع يارك زوجيوأ شلال كوم ايكق ناركروا تفامترل حطب حس لا. تنام لكن دكر شم

 الع رللا بتاينم تس وأو تاجا لكل قوقل و تلح ركوب يلب تلح ناوي رلا كر متر وا تشن رفايكى ابك د ظل تروم لرتبة جادا ول
 اهب سيخ وو راب لجلي لاب زور تم قلي نمو د اذ شدوا حس كادوا ىز الانفس اكان لل اط مس دانا هس دابة



 م نان اذجريسفنررشو رست رت ناك ٠ءاعاسفتم 1401 فاض روس ا "سوري

 2ك دازيي راهن اددا كس لي اب 5 نع اسرك ب نثر لل_اروا كك ركا يك قوم كل ودباع نييسادوبجم ضف كس لا #دايسب# لنأكةاج

 هر لش لب سند وكل ايتن كنا بج لب ليث لترك كه نبا كراس لدبفكل يي ددبكك لاهي سا
 - لت كلش ع ذكي وكلا لديك لاو تركب تايد

 كس نا لوكا كرو هادرب رباب هذ ماها نيا لينكد يدظح لاكن الام قم لعتاذاو.........: قرف لبي هداج وا كآرق
 كنار قركمس نككدماكىوداج هلئالاح لت تس اج لان كبك داجوك ادلع نسكب تدع وطب نار قروا ساي ى يرى ذوس لد كل
 مذبوح ل هداج ر واس هراشا فرط لا لم ظفلس تاب ين انج - كتبت تايكن اع للبر ع ضرك رام
 وف لاري كوداج لقويكل و ةيسد ركب وضم فرط كك ايعثلا دوا ل نس .الانب دوخي آف يرش ن آر قاك جانبك اكانلا سد كل تغنابخك
 كس قت بسرم روط وقفت لوو ريارخ قو وروا انلوإ ثوهتر ككل تمت لاهو ادب و, قرت لا لاول سيرف كَ ون بس

 < لا كيد

 رك ين لح [لح زم نإ تدب كاوا ل# وحك بف كس طلاولووخرك جو نلاج ايدك و ل ورك تسداسج ىلا مم فلاب رك
 يمتلك اوس ريم لش تام اهم كس لدنب لب هب لاف لك تسمبت كرد وا نس كلر قر ذك ترعرع لاب

 ني رم لود كو وخر لدوري ثوجبت رماد مد ليا لع[ اعماكادخ بج كيس انكسركر واي لوك لوم تنل مركب كن شالا دروادب ةساعك
 هس لألا كب نثذ هداك ”الاو لاح سن ال وداي ل تروسم

 ةلح اجور ام يكس اا ؟ل اورد! لابد ٌلادضدج بى ل ل ارا عطور انا حررط ل 1 ليلو نام

 ب لكم ذال لاهيركا كرك يف لكى عاكس ان منايا كبدي وعجل كوكا تيل لوك رسدددوب لغات رج 9و
 قوم ل موزل ل

 ًاقاطم ل ىلاتروا مدقمللب ع شئروصقن تلييصوصت ل ابقتسا حسنا لج هتبب رفا ناراوأ ...٠ : فيطل نبق وا هردانر لك

 امايك يت فىمزالولتتقو كلوب كج اتب لب ابشري كل لج ايآ كل تقول لش لوقت ول تمي آ جنان < نالت لاصتنا
 در دعب يدور “اة اجدم قلاكراظتاا ذوو بح اجايل ك_ كح يلب رك نياكي طبانركر اتناك يغتس يل لس سا[
 2 ناك قيمز ك2 نوب للاث باذع لوو حارا ارواع ديت حس باعك سايل مزال“ قناة اج لج

 < موزطائبردار قربي سالب م شو زان دركت ونهر لح اك اماهكَك كس باج

 را. غرر ماظ اكوزمج تنفو كس و تاك اج ايدي باوج اك لا الوب بش 7 هس ءاهقنا كس تدك اب نيل
 2 2 ركود نك اازب بدع رمال كوز فل ب ق ترس كك هدا ن2 ارب الا
 م لتتم اله ل ازتعا بج وسو انوه دن اكل شروف فس غن باع نت يكتمل 52 2

 ' ملا ناتي لغرف و نسا لركن ل ةركاوكن آرت نا ىكنت تدوص كف د+ تيكن اكس نآرق قولت راسي
 اكل رغم ايوجتالربش كيارواوحكر رام اهنا غيسا قلب كل شاهتس اننايب بوخ ىأكنلادطلا ليث كرر رورش ف ملم اب وج لادم

 لقب لوقا قكو دنع 1 با ولجلا 22 ظل ان كومو موجب رو قر ناايمرد هس داهبةيسر مم قنورلول جروس م انا

 دهس رتقم انوع نول جس ايضا اك اذتب سس



 سولو« نا الجرف رو مج رت نملك

 نوم. يم نت اب نرخ ل اهلا هجرس هيام 5 ار لسكن تدخلي

 هس يروطمس باج ىرتآك كس لولاوذ# لق رع ثم افرص و

 ملوكروإ ةاكل ل _رعجركا لصراكنا كح لا رولا ةابايلذكي ارو نوم زد كر لع ترا يلح لع

 0 1 اشد هوتيل داب ذب

 امب ملعا اوه .1سينكر رافال يودع باد بشل لع ميحرلا ١ روفغلا رهوكآ ارو... :لاكل اغا قد لبا

 ىلا كان آرت باذعرب تعجن رطل سا 57 "بارع م رك كهذا مل اكل ؤنك رام يثناي "اد ايربج هيف نوضيفت

 افران 7 ايدك قكرم لصد كفو: سداد لا: آن با عرب الاون # رانا حرر اس قرم لأم
 مس كلا كلاي قاس اهلا ورفاكعس باذع واي دو انو تبشير ترخاو ةيرش ابراج ايدي باوج اكن كا

 باغر واذكر وتقر ل وج كلم سل غاي ضحك نيترو ةك :كىرشوب انك لهي سس قوه حصرو ترفغم لإ

 ٍش ناد[ نبا لال توب ليس 1 "تلج مور ا باع ل وزغروا لكداكت /1 لأب رواج تيان واع موزط لش لاحول

 جب اهانيل ب تر وخ اك اجاب كلش قتل نيكس ولك اج ابك ال افضاوك سوم

 ركل ساس توبن.ل دج عترم ىرخ 1ك نيتك و نتاع انو ولي اراك رف لش اوفو ناد... قم نقل
 تن اي لوم نئورروا لت قنا لكتميارب لك اج انك وج نلاشلاب متن حرر سن ووصقنروا ياي لوم تييادب ل عرعر ار
 هقراعم الغ رايك تيك راو ع لاهم كس تون كتيب اغاكسبلتيل_ىار كة اجاب ف الغ كس تعاربؤل اكومرلا برع اكس ولت

 ضيفو قرصاكض يفي لع نوفي لكي عوج ل ننااكس لس ر يدب كس ذ_اهغأ ست تويكس لاول
 لزانك بازعرواراكت الس نقك سا ومش ىابتلا ى كلبي ب ذك قا كمن لاابقلا ل قدصبعجج لب بس اجرك اوم مز ب ذلك
 (بعص هنكل نآرقلا نايبىذوتا)_< ايل يكدر وج ع اش يا زعم جرار دسار وطب رثكابب نقرات كلب اومن مول ع سوم

 للاب قرم نجح داشرا كل كس ريكا ىن ومشى ا ساعدب تنك اهو كسآ.........:- قولا تور رواامكونا ند

 هد اهنا دج تداشب قر يمر كك كى أ | داب ليكي سددت لوم هسهكاوتد لاية يله زج لكنا لول ثوم لكك كدب ح

 ىباينرولا موال وب جس ابرومروبظنآاكتسداغب ىلا ينتاك جس احانوم ل وخروا تمم يصب نوم ليو ىلا امكن كلن كل سا
 .اهكونا ثيلا_ت ربت ل دوإ د 2 مالك اوبس نوهت ري هيي تابسوج رظآ هي اهانوم لاكراكت ا ثعاي سفن ىف كانوم
 نت لذ كك ًارايهنا تب« ليي تدك وبك يس لاو وباهكرا لابي كس [تكساجايكترود بجو يوك اكسو رورض بق شمع نوم
 ل رس وكذ_ تاسست ةرخك

 ارمي لوم ناد بيل دك ثم لوم دابا كلا لورنس ع بس لعلي لفك لكى يقول يم عررط

 اتمايك بخ رت كم اكرم اك اجيك ا يكد تاس رركاخ اح لاكي ل ل قتلت مكب كح هوان قو تايولحس سياف انبك

 روا واج لائق وكرك اكتشس اج لاوحا حر قيس داهبتروا نيس بج لب اكس ايليت داهتدوخر وا كس ركل ماعم يكد دجت اسس رينج

 كح لو لوج تبل يسر اكن اوك < دابة ور تفاعكولا لوكاريم كس طايل ا لب لوم اكتم قد ايك اكل ناب يت كرد
 دوثزان نكي كوج لكم جو ربشالب تناثاح ىورخناي لوج لاوحا ىوايندداوضروا قلت لورسود إي قاختزج_.واوخ اكس دات مسيل رذ كس قو

 1اس 140013 فاقت ةروس 2



 'ةاربتم 1 1 فاق ا عروس وراي ا مسج نا الجر يضت روج ظنا

 ما رداجس نجا: فرم يئس لا ل ل ثلكب للا ءاكة و وا ردع تاس را لع

 يي ملاه  ايكفتاس سريع لي ترق 1و يول لي كس 1س اني د16 كل وكل وح هك قران: كا رطل ناي خطو ر فكر واحس لاقتتااك ل

 -لكرواعس :ركل يم اداه كلا رق عتيق ماك و دنباتناج لالا ل تاليف رول كساس

 لف وعد نا ناس ونا رق لل نوضيفت امب ملعا وهت يهب .- ...ج ىدآل بح دكيرالطا كغ ارث

 »ادلب نقرر ليسو منا باري لكم هد لق تي تير لامجا كب اج جرت
 ست كسا قل ' شى تش ل الانس لامدد ندب تل رشمات كادي مالك اع را تيرعفا نازلي

 هج منك 5 بادصب تال "رس وو ببلا - 5 لومرج ع قاع قر فاعس ماوس لام 1

 بنس يري تدلك رص ناخ نورحر ل طر روع لكم قد لاب برك
 ءاماع عكر لت كويل حر ماكان شيب مو لا رصتقم اركاب آداب تهب يأ 2 سدا حس بيك كن ال اءاباجانيل دنع اكل جار

 اب امك دواس را وسر بس ئىدتدشب لاه آلات كا كك كل لا لش لوبان راب شااب كاي ف ازتكا ل دوبي

 كنت لج لآ لي لايطوك ثري كت حر 1 لح دن اع للاب رج كرو بوم فركب تك ريغو تار لئالاحجس لوم مولع 7

 2 زي ءاتسوربتخ يأ لش باب لاوج انك اج ايكدظنح ال ل ىل اجر هلم دقن
 كس لعام كل ب هلك هس تاو هيي لاس لورا مالسلا هع كوم حرت اوك ذب حس بسك لم ارسا بدك اوم تبث لل

 كك : رولا ورجاك قب تنر ضخ[ تارنغت تيت مالم ريل رين حس 0 (ىكوي شمس الاد نس ل وسر كيا لي ليك حا "دار

 عرج كا لحي لاس ل ورازنب مالسلا دي 8 قوم يررطت ب حج نيك آل نامياروابذاك هجوب سيل هجولا اذه نات اها ا

 نيا تركك موج السا, فرشلي داك كل دصس لال قوي تسي ادني فاض 55000
 ل ى 0 روركروأ رخو نوأروا نشرك 25 شو لع وو ذم وة ات ذاب تس رينو ت

5 
 - ل

 ىنب ءاملع هملعي نا ةيإ مهل نكي ملوا شرعت روس بت ىاياانارثدهاش دهشو ْ :ح دارمايلعسدباش

 فض ماقلرجب كك مني لنج يوت داش ب < ل 'متراصتلا كتوم عي رتل تداهش لا دوصقاسس لس جايك ايا رف لينا رسما

 ل تييآ لاكي روشنم هلم | وك رج ظنا يفلان ال ناميا لكي # تييآ اود هاوفس لئاشولو وبي ءاياع نالا بنا ا زم

 نامي ناب ناومي ل وذاك تن آل اكسس لامر وضرو لوقا يبج نا ديعس تانج -_ لع لزج لكامتا ىووروا ل لو كتسا دحبب لي مج
 0 يا ود يسوي تس لا. ءاماعلا ل شرك دبع رج اوت: كس
 تمي لا ررط ىف تدوس يدوب نيس مك اريج _دمىلو«لذان ياي لت تك لادوكت يآ اير سا يمبوم ىل دعب تس مالم

5 
 هك

 -انو + تل لاكو

 ليج اكن آر ثوك ارسال ءايلغ_(حس السوم كلك أي هدرا كس امل سركيس نآرلا لنآ رف نآ رثروا

 سرا رمق يم 0 7000 ارحب نا ا .ءاخت لج ليل امارو" ىف 0 مم أخ < لايصفل ب نم نا , ع قو ري اما تس لوبا

 0 بارا تربكتسا داون رفك رباع تال ن رس مل رم ما ”ت



 "م حاربت 14" 3و ف اقظ عروس" هرجع ري 5 مش لي نا لي هيل خد رن
 بيسر

 -نرقلا نيب اوم لثدعب ققثا«جتربكتسا رواج كي تيد تع داب

 مابلا فشلك خ انج كلوب للال كس ليو رحم يشب ىو لوك م ني دك حس تلال ورب ىلا لي نر باتكب ىنوتيا: لول فن اطل

 0 - لك ندور 5 يع

 دوا قاد يئاعس رماة دوم ترك فرط كانوا تمدين كلك 1 لقريب تابر اول بيا حاب دوم ددرب لوصتقوو لج ل !لعفي اه ىردا ام

 | كس نيقياكراكتاهنكن بخمس
5 2 

 مل ذإو هيلا انُوُقْبَس ام م اًريخ اناميإلا ناك ول مه ىف ىآ ا نما َنْيِذَلِل ١ ورك َنْيِذْلا لاق

 ىأ هِلْبَق ْنِمَو +: :) مْيِدَق بدك كلُفإ ناارق ل يآ اذه َنَْوقيسف نافل اهب نوفل ى اًوُدَعُقَي

 قِدَصُم ٌبتك ُناَرُقْلا ىأ الهو ن الاخ ِب نيمو ةمخلو اًماَمإ هتروتل كا ىأ ىسْوُم بنتك, ناقل

 ارش راك رقما اوُمَلَظ َنْيِذَّلا َرِيل 1 فدع قييم اع يبَرَع اناَسْل لبق تكل

 الو ُمِهْيَلَع وح اللف ٍةَعاّشلا ىلَع اوئاطتا 3 هللا بر ادْلاَق َنْيِذْلا َّنإ َنيِيِيْومْلِل 0> َنيِنِسْحَمْلل

 هِلعِفب رَدْصَمْلا ىلع ٌبْوُصنَم ءاَّرَج لاح" اَهُيِف َنيِدِلخ ٍةنَجْلا ٌُبحْصَأ َكلِئَلوُأ «0> َنْوُنَرْحَي َرْحَي ْمُه

 قا ا ٌَناَسْناْلا انيَصَوَو 410) َنوُلَمْعَي اوناك اَمب َنْرَرْجُي أر ٌدَقَمْلا

 1 ل ل ورْثَممْلا هلي ِرَدْصَمْلا ىلَع اناَسْحِإ َّبَضََف اَمِهيلإ َن نيني انما

 رثكأأ الا ي اَمَحْلا َةّدم ٌلقآ رش هس اًرُهَش َنوَْل عاَضْرلا ْنِم هُلِصِفَو ُهَلُمَحَو ةَّقَسُم ىلَع ىأ 0

 اًذإ ىَتَح َشاَعَو يأ رقم امل يَ ىتخ قَبل نع أ هي وأ ةئي هب تلمح كإ لبق عاطل دم

 رك وهو 0 َىَأ ها لل

 رع

 م 2ع

 « + ةييسنلا نب قفا كيو طل 1

 اًوُلِمَع ام ٌنَسَح ىنعُمب ّنَسْحآ ْمُهْنَع لبقَتن نَا ٍهرْيغَو ركب رب ٍلوَْلا اذه اًوْلئاَق ىأ كلتلوأ
 ع

5- 
 ساما ره م(

 ُىِذّلا ٍقُدَّصنا دعو مهتم ىف نياك ىا ٌلاَح "جلا بحضأ ّىف مهب ايس ْنَع ُوَوَجَتَ

 : أرق نو ِهُيَدِلَول َلاَق ُىِذَلاَو ٍتنَج تعلو نت يفمْومْا هللا َدَعَو ىلاَعَت لوف ىف ي11) نودع ريا وناك
3 

 ً”ىبننالعتا امكن رج همك ؛ انت ىأ ِرَدْصَم ىتغَمب اًهحْنت َواَقلا ركب نأ سنجل هب دير ٍداَرْفإلا



 مء احا رستم 1459 فاض ردم! را 5 رالج» نال الجريح رش رج تنيك

 اَمُهَو رولا َنِم جرح مكون "لبق ْنم مما ُْوْرَقْلا ٍتْلَخ ُدَقَو ربقلاَِم جرح نأ ماعدا ورق فَ
 نما تكلم ىَمب كحال ىآ ٌكلَلْهَو جر م لإ دالوعبز هعؤجر, كرثل ُالَفسَي هللا ِنيِفَْسَي

 'مهئوكا د َنْيِلَولا ريِطاَسأ ًََ ِثعْبْلاِب َلْوَقْلا يأ اذنه اَم ُلَوَقَيف " ٌقَح هب وللا كر نإ ِثْعَبْلاِ

 ٍسنإِلاَو نِجْلا ّنَق : مهب ْنِم تلح دق مَمأ ىف ٍبادَمْلب ُلْوَقْلا مِهْيأَع بجو قب 0 يذلا كلو
 ماس ص

 اع زلال درو لارا كلير حل ووزع نم ٍلكِلَو )4٠0 َنْيِرِيْخ اًونأك ْمُهَنإ

 يقي ررج 0 2. 75

 ىِصِْعَمْلا ّنِم َنٌوُرِفاَكْلَو ٍتاَعاَطلا َنِم َكْونيْوُمْلا يأ اًولِمَع امه ةَِفاَس رانلا ىف ٍرِفاكْلا ٌُتاحرَد وأ
2 2 

 َنمْوُمْلِل صفي اَنْيَش «10> َنْوُمَلظُي ال ْمُهَوا ام َءاَرَج ىَأ مُهَلاَمْعأ ن نوني ٍَءَرِق َىَفَو هللا يأ مهول

 مهب ْمكبعْذَأ مُهل ُلاقيو ْمُهَل ُتَسُكُت نآب " ٍرالا ىَلَع اًوُرفك َنْيَِّلا ُضَرْعُ َموَيَو رمل دري
 ايندلا ُمُكَقايَح يف ْمُكتاَدَِب ْمُكِلاَعَْساب ْمكَتبط يناثلا ٍليِهْسَت َواَمِهيو و زمر ِنْيتَرمَهبَو

 ى نَيكَم نورك منك اهب نمل يأ ِنْوهْلا َباَذَع َنوَرُجُن مويا أهي مد مَا
 اهب نْوُيذَعُتَو هي 4٠ َنْوُفَسُفَت متنك اَمِبَو ِقَحْلاِريغِب ٍضْرالا
 فرط كا لبي حس مه كو اند زج جا لك اميري اكلي تب ناعو دسل نايف درا 7
 اروع ثوحت ناب( نآرث )يلح شاي 3 لني بس تيار كدولة قرنا ردو ناهز ظبد د ترقيس

 هل( نآرق )ييددل( ل لام نوطديب هس نامي للا ) تصر رو امنردج ل1( تادزل) بانك ومابي تس نار
 ( لوكرشسيلس لك ) نومل الن ( جس لاعب سري قرص ) لي ناين ىف تم ىلا ذ# كل رمت لك وبالليل )زج تس بان ىلا
 م ىرادر هنا ر فركب ع ملا اكدو بارا مكابس وكول نلخ( نتؤم نول ولاليي ) س لس ترا نورنا ارز

 )لص اك وم كنا( كس لاعيب) اكس لت راشييم وج لل تنج ىلا كول 00

 كيت دمت اسكس بإب لام ةيساوكن اسما فس مروا 2س دك ايكو ودج نوزجيب ندع بوس انياك وم قلم لوعفمس رقم ف
 ع بيكا به كن احا تاس نيب دلاوو دل يد مكن اا ذس مقتبس اناحا لغ ترقي 0ادماك فلك كلولس
 رتاسكس تقشم يبو ا فس لام كك اس ككانحاففل بيك تقول كم رب ءانع كوم قلط ل وعدي رمق ل بص اكنئاحا
 زا غيم وج )نبش لمان ارجو دوداك ارو انكي نا در لعمرك جوك احس تنقش ذب وا هكر لش فيبب
 نابي( حالي هدودتقو ىف باعد لس "انجن ذفايوج كلج تكا راح تدرك كارت حدود لاسود قايدوال تم م

 مرا مرا طر لا ال ا ا
 ره اك سا( سانا كا فاقت رج تنل كعك س سميا ل ) <. ك رب سن 2 اح برج دوا( ب لاس ا“

 لعرم كاس سنام دعب لاسود كس تلا كاتم ترض ووك عج ساس ناش لك تقدرو ترتقي )614
 هتك ارخب له لو) كن قف د ( ع 2 0 م قا 0 .اربودا :تاصروا نإ ملاو كس نارمجي سال ناميأ

 تال يرد!( تاور ريح قش 02 ىلا رم اطععوكيس اب للاي سريرا ار ذيج سل يكاد كشك وتمنى 1

00 

 -موم -



 7 3-0 2 000-52 / اد ها 5 5
 0 حاربت 1” 69: ف اهحا وسع ؟ "ربو أي | 1 م هلم نزال الجري جر شم لنج رت نما

 ( اتا ناجحا يانتسررط رب ل تس اكس ثلا ليمأت ايكوا اوك وف لصون نا ذرب نإ رص انج) لوم لس # سس لورلا ايلماك

 راورمت اير لك روا لوك احرك للبي بانج قايل( كج نامي لابسين انج) كدر اديب تواط عل هس ريم لشد الوا كريصدوا

 تان 101 سس // لوقو ل وم اكدكتعا كس نا متن كلود ري 0 رصرلو اتت لاو كا 1 شيب لوم

 تلد 0 روك تا ل فص لال قس لاعب )م سَ ال نوت ُُ 0 ل لوم انك ناروأ(

 بلا ) اهأ حس باب لاء ةييسا دس لثدوا (<س تانج تانموملاو نينهوملا هللا دعو تيبآ )ات اج ايل رعو حنا اكل“

 مقرنا وا ترفل باق قش حس ل قتل رمصم ىكاذ دتفرول اذرسكف ا ظفل )فت ( كك اجوم لترا جس درفصولاو لبي تعرق
 3-0 ررأداب رفح ثلا نو ودودروا ( اوم 07 تت رت ا و لو يسد ورعو وأد مم 51 2 را رقي تفرط ر 5

 تان داير )وم لكانت سس داك ا تك ايسر نائب بج دوا( سدريوك خس دج لذ حس دكت وكم ءاهس كسلا ) ىلإ

 يل حس لو هكا( ع كس تمايق) تاب بكج اننا يول جس ايس دعداكثلا بشاب( كس نادك سايق )آل نامبا( ٌساج
 وم تب اغارول لوقاك ( با زع2س ) للادجتاساس لولو ليوا قلبن قتيع نار ل كولور( ل ىفوجتج ) لون ترآ ج ىلوج لئنس

 جدد كلا ك_ كس ضو رفاكو ناز كير جدلا د جسد لش هس داي بش الب لائ سد ذك نان دوا نجل سس كادت ددك
 كاتروا حس بو كل امعا كس نا ( لبثت فان خلاط منك كس رفاكروا نو لل زن ىلالإب لع تنج كا لس ناس ين انج ) لذ
 كس نائل حررط ساره رذ )اكون مسبب نئاروا لرب اكل اغا كس نا( بس دجتاسكس نوف ل ترق يأ )درك ديل و كبس
 ) اك اجاهكح نال ةاج رانا مخ يل نع اياز اس لكاراف زور شرا( طاع قدرا ل دايز فلا لك

 قرسدروارتك ا لوازم لولودرواءرتجت اسس فرتردا هرم كيد ارت اسكس لوازم ددروا هزمت كا ظفل )وملح رك لسن اح مك

 برو اروا لل اح ل لكدتن قواد( تجبرك ل تاشباوخ ) ليز لكتيذل با( 2+ لكل يبس وزع

 )هك ةس رايك اينارفا مكتب لادا ةسدلا الربان ان لع اندم نادلة اعد ازم لك تملذوكم عاودت تدب
 ( حس !رراجايدبارط لبكي وانب لكن لكلا

 ينال بس وبل راو زر طرف سرب رقد نيراعظالا نبع و كوخ كدر“
 ك ىلا“ ذا”لكول- جس لاك ف رظاك' نول وقيسف" دوامهذانع رهظ ىا < فرظاكف هذي كل ب تك قرت اودعهي ملذا

 ب لأ فروا ك2 كس ديكات كن تروا جل كرار عر رام كس قطتاب كلب ءاتتتلا اج آكل لابقننسا ولو قيسروا كك
 دانك سئس سلا

 سوة باج كلا هن فك ولحملع كاك شي راب <س عاب لين« ن رلوقيسزل نر كل الا

 لاا كيا لوو ورفكر وا انوه تءادتجاك
 ليي تال < باوج كك ''ميدق كفا ”لس رافي < فناتسإب هيلاح ل رواه رثوضءارتبم باتل وا مدقعربتي :دلبق نم

 -جسمل يدان دابق#ج لو نائاشم لوجو
 -<س هز قرير كاس آكل هس دامب سمج كس كاب مدام زنا ايبرع

 هس فدل ايي تماقسارارقسارواج .جيداكل د مىتدعب كس ريح لم كل لسا“ ”رواس ماناكل شو ملم سمانتسا:| وهاقتسا مث
 عشب



 !هاناا ربت 1479ج فاق دوس ارسم هب سوس مشرع نبل الجرف رشد مسج تنم
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 ركن لاي بتر مريغر شنو فلوكب اا ف اانا كح نقرات وو ثسخم درع لكل و لاو نت فدارص وفود نلاحاو ل: :انسح

 -( لإ بسد

 ىلا نابي تسدجو ىارواعس قار فريك اج كت صدق هدي كا كسا قليب روط ماع فيلاكت هدا زز لاب تبن كاب لكوج :اهرك هما
 تع ايلءافتكاب ناي كح

 كآ فكض ليد 2ك ارث لاب تاس لن ذاك ديف لع تار ورمتوب ركن باو علان -هرك تاذ ىكا تنقش مو لل اهرك
 ضال عزب بوتر طم ىلع" اف رواج ابيكم اوك رسودرواردصموكل وا فس لوا لإ تشل لولوي لل لا < كاس

 كَ ينو دو لذى ناقل[ لاو مزز لا رات ايران ل ام

 رول اع ةيانئاب بون عسب تم - 0 ارهش نوغلث هلاصف ةدم و هلمح ةدم قاع فالعلم تراب ل ابي: هلمحو

 نيل لوم حيداكت عاش»لاود بج ديكس لاو فد« تدملقاكس لضول« لصساج ضكا ل الريش

 لاعت تءاسر تدك دانه م نساك لم ايما حر وردوا لون تس اءرف نين صر 5250 لشد نإ كل نانا

 -كتعلاس

 كس توزك فت اضم ةدشا تقو ىا:ةدشا

 - اقم ناكل دوا هرمنا: رثث“ هد ذل ما ناك ملا ردا تين ابار داحس ورمتنئرماع نك اثكم اناكرلاوكلبوبا ترنفح:ىدلااو

 داوم ليل سا زينا روى سووااعلس كولا ترضحاوم لصتار» فرش اكت يبا حسلابسس حلا
 يح رولا سس جو ل لوعفم ئل ايوا لإ تخص فورم لو مق اسكس نظروا ايل وطودز ,ءاجتنروار لبقتن

 ةلمج ىف نينناك ىا دم ل لاح لسكي ليأ جس قكدم تابدج وف كلم لاس مريس يمس لاعب -ةنجلا باحصا ىف
 رمت فد زج ء ادت كب سخروا اجايل 0 نم للك تروص سود هباحصا ىف ريمالا ىنم رك اءاب/ بج ةنجلا باحصا

 ةنجلا باحصا ىف مه ىا_ةسامابك
  قدصلادعو هللا مهدعو ىا-< نوم تو لورا“ قدصلا دعو

 0 1 مم اؤكد ملعااطعس كوت تكا كلايطد مد تكا جددي فا

 ل م ايدي دم قمح تايكرلذاكل اا

 دهس نيتك الكس ايكو راشا ندرس امكل

 - ادت“ مدرك ليتم لكي حس تم يق ب لطم ايت حدو .لكلاح-نورقلا تلخ دقو
 لع قصروا افافلا بج سار ءانب كلم ل وعفم يب روصنمر لس مرواجبر ولعلي وصقل يخزن كن اميادللب ليام اعددب :تقيقح_كلذيو
 ىا د اكوم لومتم اكردقم ل وثرلمج ب لع لولروص ل رلود ىلا كليوشلا كيرلا + اكسو ب وصنم اكو روك ب لوعفشروا هيو« و« د تب

 .كلذ نيلئاق هللا ناثيغتسي ىا لالا للي وصنننالل وقيروا تل ليو نالوقي .

 رلاع ل 0ك لزاتم اتلطموار مس تاجدداب < احاجابكت كردون لاترد ايلا بكت اجر :ًاييلقنى ولم ”تاقبط لابي: تاجرد

 - لغم كيج ل فاساي لم تنج هجيج لوم
 00 .مهزاجو تاجرد مهلردق -كو«عررط لا ترابكيزقت_<س حاسس (يةءارق كن نرش مساع: مهيفويلو
 تبل 8 ,رط كش بتلا لع ”تانلا تضرككي دزنلس مزروا_-مهض رع موي ىف متبهذا مهل لاقي ىا تددش لع وصل : موي



 مه جاارس تع 003# فاض ةروسا رسما هه -.ملج» نام الجري رشد تناك

 جوف ر»لوواقاتسباك ضيم يم شريك ةكز ينل لس ابر ةسلبل لامرج نكي

 روا ليو سرك شلت اسك هزمت ققنوو هس رماع نا« اوكف نلباروا حسك ماببفنتسار ذب تاس هرنحت كيا كيد زنك مار فرثكا:ععبهذا
 -ج كس مرغوب 2 ركل يدان زا كيد :زكس شن ءاروارجتا سس هدو هرم كيا كيد ننس ماش

 : مالا قحلا ريغب

 هدب 1 و

 7 ع لاتسروا ل تس ركل فلس علابع نبا سرج نا دواس دارم لجلب لضخ وكرار مس دلاواظفل_هيدلا ول لاق ىذلا و
 ب ايكراتااك لا شت ان تير لين نع اد كلي لقا تسبب اهلا اما لن كوبا نب نصلك ارم سس ارك
 زن. اجايل كلاب بيس لثبكشفلاب دوا سابك انسانا حراوكى سا ف مج نبا ظفار وئامت ابك ب تدادع فس نادر كس ل ىرافب كاسيبج

 -عسد وت ماع ملك جاجوم ليك ماب بيس سس نوب صا كس بس

 هاكر ينور رمت رفا لهدم نابلس لهيب لينا ملغ او رفك نيذلا لاقو...........: ب عرش ل
 0 1-2 وقل وامن قاتم نقم السراب جركايكل وبقطصي ىعرنم ل قتكلتساب نترك سرب اظددا

 لش للان حس لاهور لتويتر كريم اربد طلضرسار سيب لكالاح لن سرج 2س زوروا رسواوجج لج كول ل قتيا هكر لان

 ل( ىورخا) واهم لقا عهس_ لقرلروا هس طلف هس اترك يكل وق نفل وا تاب نق نبكي ديك ةافرع كودو لعمل ادام كانا ح

 اوم طاشرب طلقة ١ ديب كول اتوب نقلل انبكي لب ل جس دكت جيته طلت رتل كام قهالبب قب

 دعاش رو رواخلا اع دب تنك اهآبلا انركح وجبت نادك آر ميدق كلفا اذه...........: :©25 2 انا 11 1 كروت انا

 م يدا حبتكدلاس منج ناي مكب لدم ناي يبكي سدا رفا شرا باج اك لاقت يسلب »يرد با 035

 به حرظنى ب وتب كب لينتأ لج نارصم او رلهج امل ءانعا سانلا فاكرك لت جر تلح ءايلواوءايبن اه داس ل تتسلم

 ريكو ملتوج روا_هتس 210 رف كى ا- ح تروم موبي رج حس نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللا ناتي[ اوملظ نيذلا ردديل

 ل نينسحملل ىرشب -اتايكوم مومغم ةراشا ىو دعو تدي كى دهي ال هللا ناك لوجس اتركاومرايتغاكف لائم وبناتي ل
 أو: تحارص ودعوا ا

 مدعور سايح اكو الت ل نو نو ولدان ع ردو نضل كاشي امئر ضن - كوب بشبب ل ا_:اولاق نيذلا نا

 ؟ بك رف
 بطون بترم ضر ىف يبي هبي لك خناد كلا نيس راجايكنايباضاقياكتماقتاد نامل لم تيب كسي باج

 ه1 ا را را اب فا 7سقرف لع ن_ وب يفتت س كيم رونو

 | لوب لاب يانغ نتن تت لابي اج ركا# 1 رفا يكلم نوم ىضتف لووول
 الاشارات رو اتاك ياركر سدا عسضاقكس ترطأت ساما مادمت ودجر امي كل يثاب ناسنال انيصوو
 وك "بتنا " احا قد هت جرقشم نإ رلاو لي فلاب رواج ايحانوم نادر دقروادشم ناحا كس ركل احااك عب ت تقفش كيابل او 1 د



 [ حاربت 411ج فاق ةروسن *رسبأج راج نام الجر يفت رش هج تنيك

 ل شوري ايدك برس كن سن ا 0 لاس سود لإ رطرولليك يرغشوا برإل جس عسذكسدالوا لت كك رلاو

 معقد نترك إ ربا نه حس قي ترضخ آخ ىلاهصليا بسحب كل ىا_ < هدايذصح كلا نكينرت كرش رى للود بايدوأ لام
 <ىلك ايناس تايآن امل سي فطل-(يا رف تسسسن ىدلاوراب ىو ترم كيا فرص_-ايامر فرك اك ت لامر عفد لوب ةعيأو اك اوس

 مما ربطت سود لب لإ ذ كسير دلاو كيأ -ايكديترم نترك كددلاو ناك جس لب لب ذ لس يدلاو اقفل قمورواراب كيا ف رص رك اكملاد

 - لا عضو رس لج

 لاس لم يم ولروا ايد زو ووو لج ديب الا راع ةحسردترلا كرهش نوثلف :كتلد 59 هالي هدود

 اج ماجاب وارث لش لري هد ودود اكل دج ومروا تق زلال اكل يش ص اك اجايلاوك ل وب زر ظل روم ا ل رط
 ٠ -< اتتهدداندذاش تبي نا ذاكت عاضر»داي ز حس لا ل ةاجوء غنم ليخررط

 1 0 ص زا طي ششم مديل قك م اوس ؟ىل لويك تدهدايز لك معالم 156 الح تاب ري قخر

 لينالاو ذ_ ىلاعملاا[رور بح اصل تاعتم/ ىل لا سا يشتم ل ناس أ لوألا تدل مل لهدوداب ته رك

 لوتكي تماما ثكأددا بلادك ت مدا: ومب كيسي تابرلرداهس تالا قرفاكن ددايدد ساعد رباشم لبرج انين

 ماا لي -انحنر حاهنا لبن لوح رج دوك قتب_ < كلت يضل“ فكالاب دلمح "سم ماما لب كرادع واخ ابايك
 تر ارولطبللب لتس كى رار شاقل طم هولا يب باج اكن لاكن يوت تي اروا- لوم لاس لاه ذ كراوخر يش كيد نكس بحاص
 هدلهكي طاش ول ف الي هدد كدا 2 ركطظاحلاكولولل وفود كلا مكن تس ترا كك دب كاري ملاولحدارم د كيران

 -ة اهل طايقا كت عاضر لع راك جب لارج( آي دالي تسمو قرروا سالي ندئازعس لاس

 ىلاجوم سخب ست وأ ل الخاروا لقى نان يومك جرت اس لنا دنس نلت... :س اتاكمناء زاك راكدنخي لاس 35

 35-5 ما لرد ديب عس لاس مابك سيفوصتت قت رتس_اطافلا ناس لوب لعرب كر ايهناكا يانج لإ
 دهس اكرورشاتنب نايعد اكدثلا قسما لذ بلا يشع م_اوقروا لك ”يبطخ_ادآ با يراج ىقو ليت لظفدحإ كس لاس لاول

 نيب لاو لن سا قو ورج ركاجدارم مومن يقفل وق ركبت عكس ومب قاد صح اكتم ةلثرك ل اجب لاو تح
 2 فاول نورت ما ناس ارو نا طش تا اجا ادب لقت ل دتم جز اقص ن انا ىنعزوا بر لاق

 ها سد سرك لال كى يدابعلا قوقتروارشلا قوق لك اعد كولا لذ ون كظس اوني كك كس هس اروا كس كسدالدا قب سم

 بس تاج نم اقماكن اتشج ردا ل لوم فاعم لايباتؤلروا لوقت ايليت كن لت: لان وو كولر يعس وتل اس كريت عض ون

 حابب سيفيلكر يأ ذل روان ءايك تسعي كبي لج جس ركذاكدالوا لباد الئ ل شلاق ىذلاو -1.........:يدر أكدال وا كادأت
 لب امكيد ليتنا وكى لول حراك جانبك وم ةس اكو قروز دم ثلا دللي ع ةرؤ تح فو خ كل ذاب عساف دعب كس نسر من جس

 كح ذاق راذودايرثتسدطلا اوس لو اتنكى والواد ن كما باب لاي ؟رايقغايكا كتاب كسا العب ل عسا لع ى ةنع لوو

 ودروا < للا هرعو اكدفلاءاج آراب كبس ا ل انايتسار يت تنكب مك إو اجب لل تابذج لج ل تقفشرر سف نو علح ركايكروا
 هك لزق ف هاه كس انيك ش بادج لس بابهوددا جس لذي وذ قرب كى اركاف سال فئردارصاوراكذااريت تفو للا - اعدك
 اى ارب حس ليسا فلا لي ككل ناسا لايئابكى تسبب دل هلم لاب تيلصا كنلا لإن تاج ومر وبسس لوي عتق ل ومج



 مقاتلات 14 03و فاق ةددم رسوب ١ 2 00 ا نابت روج ناك

 لاما شارات ساب ل يدرك رك ئاضوؤ_سوبيشأر روف 00 مث قرط اكترداعسو كامياوج لم لكس
 انو بشرس ل قرب كسا كيتاونى

 ال نايياود لكالاح-ايككي رف“ لوقلا مهيلع قح ”"لش تيل اكس طلغ لكل ولاننام قادصماكت ية ادار ديك تررضع>
 مابتاي نارك لش ىف وو ل ناورمفرص_ حس لل فاد لم“ للوقلا مهيلع قح "لوو اكس ىمانال نااميااكتنا لب لن هلع
 هس ل فير قراخل ءاييص_ لإ رفويد تذ_ةقئاء ترضخ جهتي

 هس دج فق روطاى زال كتر انك نلا لش مو تنج كل ىلا لب فلق تارك ناروا دب لكس نت: :تاجرد لكلو

 - هي اج نوم قت ىلا ىكلدباكل ”ىلافروا هس اتم ىلافدج ندم اح زاكي شكّ لوم ليثثجرورلكوج لع لل ليك سرفاكروا ليك
 يس

 بكل لي عرب لكي ل فادي ح لاير قا لارماكو :لامك ازد ليي اتم كلام
 1 هيت لبن وفول وو نا 2# 1 ل بصح لس ناو اك احود باذع نإ دب لع ازا لدا رف , كس لوح للف ترخأ
 كترغلو قلب سموم وعر نروا نين ناك زورا تن زال اندرو ليف واومرب مو ا زسروا» 17ج انج - نو ليشمل سلا
 53 اعابك ا ريو ادا

 كن الب دب جانسو مر طخ تاب حر قف لش تمرشكو لست واين درك سانؤم مولخم سس مكتابيط مهبهذلا». ...٠ :لولس ننال
 تس كداب تر يدبذ لم تب بدي راك اروقسفت معك امد هينانج-لائومذ ار ناتلطم لوم اق تاعمدجتاس

 2 ب ِداَو ٍفاَقخالاب ْمُهَ مفرح ُهَمْوَق َرّثَنأ ٍلاَمِتْشِإ 1 ةرخأ ىل ١" ذإ السل ِْيلَع ُدوُه َوُه "داَعاخأ ْركذاَو 4 يلوم

 مها ىلإ مدعي نمو هوم لل نب أفلح هيَ نيب نم لشرلا جسم ولا ٍتْلَح قومهم

 ل ع قاخأ هل طرت كشر ا "هللا الإ اَودُبْعَت ل َلاَق نآب ُى ا

 نم اقطع اَمب اني اداب نع نري 'انيِلا نع انكف نب انج الاف «.> ميظَع موي ٍتاَذَع
 ملعب يذلا "ولا َدْنع ُمَلعْلا امنا ُدُْم لاَ انتَ هلا ف 400+ َنْيقِدَضلا ّنِم تنك نإ اَهبداَبِع ىلع ٍباَدعْلا
 مُكلاَجْعِتْسِاب 409 َنْولَهَجَت امو مكر ةربكلو مكي هب ُتْلِسْرأ آه مُكفِبأَو ُباَذَعْلا ْمُكيِبأَي ىتم

 اذه الاف "مهد لقسم آملا يأ ىف ضر اَاحَس اًضِراَع بام َُم ام أ ُموَار ملف بام

 اًهْيِف ام ّنِم ُلُدَب حبر باذعل نم هب ملا ام وه لَ اتت لا انا لومُم أ 'اًنْرِطُمُم ٌضِراَع

 اهب ُهكالشإ َد دارا يش لك تتدرب اهَّيَر رم ِهَع ترم ِءْئَش لك ُكِلْه مدت نر :402> ميلا ٌباَذَع

 ماع مارش

 5 ما تاما مُهلَولو مهرب و مُهرْغِ ا ع

2. 

 ا ا



 لص نمل زير يفتر رشواهتب تعلى م« احا رست #1 "63ج فاقنلا روس: ”رس و داي

 و ُمُهْعْمَس ُمُهْنَع ىتغأ اآَمَق وك ٌةَديْفاَو اًراَصْباَو اًعاَمْسإ ىَنْعَمِب اًعْمَس مهل انَلَعَجَو لاَمْلَو

 ليلمتلا ىتغَم تأ قال لوم ذإ َُدِئاَي نونا َنِم انش ىآ يعش ْنِم مه الو ْمُهُراَصْب

 باذتلا يأ 0طن وسي هب اونا ام مهب ل َقاحَو ل مج للا تيب نوحي اون اك

 جححل انررَك ِتيالأ انقرَصَو ٍطْول موق ٍداَع و َدْومَتك اًهلْمآ ىأ ىرَقْلا َنِم ْمُكَلْوَح ام انُكَلمَأ دَقَلَو
 لوف نوعيه با لي كر ل اق «ج قلت أد

 ىلإ هوي توم ريب َُوآ اول لع مسالا مهو همم هَل للا ىلإ مويا اا هب
 ْىَأ كِلْذَو باَذَعُل لوري دنع مهن اً و بل و نومه شم

 ةلْوُصْوَم وآ ٌةيرَدْصَم اَمَو َكَوْيِذُكَي 400 نورتي اوناك اَمَو هي 0 مُهكَفإ نابرَعَهِلا ماضل ْمُهُداَحَنِإ

 قوي نجوم نين حج ّنجْلا نم اًرَفَك كلْيَلإ اَنْ اقره ذا 211 تا ترا هنت

 اًملف ملف َناَرقْلا َنْوُعَِحْسَي ناحل ورحم باي َْلَصي رحت ٍنَْبب 4 ناكَو َةَعْسَي وأ ةَعْبَس اوئاكَر

 وحر ولو ءارق عر ضف هع امال ومص ”اؤتصنا ضعت ْمُهُصْعَب لاَ ىأ اولا ةُوْرصَح

 اقهس ان ام وعي اولا اوروبا ناك واو مل نإ ٍباَذَعْإب ْمُهَمْوَق َنْيِفوحُم 49» َنْيِرِذَنُم ْمِهِمْوَق ىلإ
 1 َّقَحْلا ىلإ ٌّىِدْهَي ءةروُماَك ُدمَتَقَت ا ِهْيدَي نيب اَمِلاًقْدَصُم ىسْوُم ِدْعَب نم َلِْنأ ُكآرملاَوُه (ب و

 قتال

 اًونِماَو نامي الأ ىلإ 8 دمحم يعاد اوجاع ِهِقيرط ىأ <" ) مْيِقَتْسُق ٍقيِرط ىلا نا تامل مل

 نب مكر جيو اياب ىضرب ا ٌرَفْغن ال و مِلاَظَمْلا اًهْنِم نب اهضَْب ىآ مك وذ نق لل ْمُكَرِفعَي

 بوب ةقزمتال نأ ضو ىف فب نسل نبا بحمل نع لن دي باذع
 م مو دلع ىلا

 نيل فلثلوأ تاثتل هع ةزقني ضنا لوا هللا ىل ةثؤش نم تحب ال نيل يل و هتاوفيف هنم

 ٍييؤَمّسلا َقَلَخ ىلا هللا نأ تب اًوُركُم قاوم اَوَرَ مَآ ٍرِهاَط نب «-» ِنْيبُم ٍللَض ف اوي م
 ل سة ىف الحل ا نة بَ < رويقب عزمي ل نقلب غي ْمَلَو ضْرَو

 مْوَيَو «) كْيِدَق ٍمبَه لك ىلع ُهَّنإ ىتوملا ءاّيشإ ىلع رقم ىَلَب تملا ٌيحُب نأ ىَلَع ردا
 انْيَرَو ىلَب اَوَلاَق ” ّقَحْلاِب بيز اذه َسْيِلآْمُهَل لاق اودي نر ذلا ىلع اووف يَا ُصَرعُي
 0 ربا امك ا ىذأ 0 0 «(مجَنْورفكَت متنك امب َباَذَعْلا اوُقُوُذَق َلاَق
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 سداح ارينا فاق روس: # "رعبفوراي ا ا نا رسض تر تناك

 الَو ٍتْوَحْلا ٍبِحاَصَك نكد لَو ئلْت لوف ُسْْوُي الو امْرَع هل ذحن ْمَلَو ىلا ِْوَقِب مدل مهن َسِيل
 كو رْبَصلاب َرمَف مهب ٍباَذَعْلا َلْوُرُت ٌبَحََ ْمهْنِم َرَحَض هناك ليو مهب باّذعلا َلوُرُن َكِوَقِل ُمُهَل لجغتست

 مَ هلو ةرحالا ىف ٍباَدَعل َنيكَنْوْدعْوُي ام َنْوَرَيمْوَي ْمُهّنأَك لحم ال مهب ُلِزَن نه بادمن َلاَحْتْسالا
 دع ٌتلَلُهُي الئآ ُلَهَف مكي هللا نم ميت عَ ُنآَرَعْلا اذه اراَهَن نم ةَعاَس الإ مهن ىف ايدل يف اًوبلَي

 نورفإكلا ىل لد َنْوُشِْفْل مولا الإ باع يور و

 فوخ الار طوق ىئب ا فس لوبن( س لاثغا لدب كتر آر كب ج) كحل اك ( مالسلا يطعدوم ئاحب) لس داع موق سآ.........: مج
 كك رزكربة لسا هد ارأ كي ردا لكي تناددا( ل ت عامك نلا لي ىداد كن )م ماقم كس لودر لس تعد (ايالو

 روا )وركت تدابعىىساوسك_.هثلا 7( ر فر ثم ) كي( كك اب فرط وصدق با قبض يرعب دوا لبي سس مالسلار يدوم نتن ) لو
 قل لكوو-اكبلا ذه ناد سب كيا( جسد تس ركل شنب ىكدطلاريف تكا ) سر شي ناب يحج « هت ضف رتتم“ 'تلخ دق ””لمج
 ميس ل لاي سرا( #31 وس ( ودرب حس يشرب لكلا )واج حس ودوم نسا ليك سآت هدارا لا تس للاي سدا
 واتا قروب هك( فس مالسلاهيطعدوم )رف( كك آفا كوب جس ترك( تس باع ذك كلا :٠) ساد لب
 لوما دود لبي ني نوم ا داينتج مده ايلات دماغي دع واراد( ؟بازذعإ مب بانتاج ىد) < مولماثا

 كداب هت با عوير وج )اكيد تس اوكا ببجج فس لولو لاوس ( ليس داب كس فس[ اع دلج )مس ددك ل تاب كتابت ىذ مك
 ل لان اكد شاب لم )سب ب ماج هس لاي قب كلل بيك لب اقم كح لوئداو با( هس دانكلس ناس ) لب لش

 بازع( هد فيلكل ) كاندرد لبي لت( لدباكام) + ىتننآك ياك كيا ىدلج كش باذع يدلل لكك (يارف
 روظنم راب لكى زج هدر تس سس هدارا كس لال سمكس ودوري يس لس درك( هان) كلب( كد هز ل )ارجرجهدهتس

 رك تا و ب ما درا نلايمرد كس ني ذو نامسآ_ةكسوموابرب بسس ذب # وت« لق روك,درعكس ناد انج لدم

 ومرت -اهت اي دن ل احكي رواك تاناكم كس نازل لسد« جيا هود انج هس ركع قارب نسؤمكسع نارام السلا ديطعدوم-ايداكر
 ننا(ولاورل, )وكيك قو تدق( ب ىزلا قت ) لع لوقاب ناوكنلا فس مت لن سك ايدام( قدازسركن اهبت) لونك
 ناك نادت كح يسد لوروا ل ارو ( بس عرامما تمت حرب ) ناكوكىلا فس مروا( لامدوا تفاط تتم ) كد لا تسد دلفي

 كس تيت بي لاك أ لومتمؤ )لكي( حس دماز ناضل شااوم لود اذ تبي كل ) قار لاو هضروا لي نروح ماك
 اذ نىك ( بازعووايك دج لاانرب نا ارك يئأروا سد سكران ( لئزد لتك ) .يبلا تايآك ولو و( ل كس 1م
 رابذس مترو( طول وقرواداعودومسيشول ولاو لويتسب نا تم ) لن ىلا رك تدان لايق كاي سدس ءاهق فس مروا سك
 لووناوكن نبذ لوززج نا( كس ركرود باع اكن لا ) دش لديك ل كن اوس بن اه ةزايوورل ان لو التب( لالي لك ) لايئاشنرا
 كس دثلا )هت امكر اني دوبتس ( كل ل خه كل صاح ىك ون كدللا ركن كنا ) كا كن ركل براك شئااوسكسشلا نس
 جلارواهسأناب رث ىلا لوعفمروا مت شع قو فرط كل وصرموج فو ذكري لوا لوعفم اكاد زغتارواوكل وتب 1 ري 5

 4 ل ركل برق ادخال تن از ودوا( تو كس ذ- ؟ياط) كوب( م يا بس بسال رولي ( يس لاب[
 وصوم يجيد صم رولا لن تحل ماكسس يلاييطلغ كو يال جس تاباذوم رحلوا( ثوعبت) لوم ثارت ىكنلا لتي نيدوبتم ل



 موجع مارست 14 "1 فانا روس مارسوا لن لبت, رتل لير يسفر رشد رت نال اك

 ا نك نيب“ ) تعامجب كيا كت انج لاي كس بأ ( درك ا ) هاد ماكبج( يطا ي)دا( يف تسع فو فداه دواس
 نلاطمك تعاود كل مخ < دهب رج زامفدجتا سس باح يسال لكن اقوي ترضخ ارواح نب تاسوج تانج كس اكون
 احامسدب نار بجرب ( ونسيس_ رون )ومر لوم الكل يلمس( لب )دك لاي كس ناار بسجوو ضنك كلل نس كر قوج (

 ولك الد نامياهوركا_1 2 ( كثول) ع ”ىلجاو كك ع هس كر ادراك لا للاي 4 مقا تانج هوت( قوم تغارفعس تءارق 2

 ركن( نآر ف ) بانك أم !وكاعب دل بك ( ل كروب تانج يروا كك ةسارؤ تس تاب لاو اج آب اذعب نا

 كت سار هاردوا( مالسأ) نتج لاو ذ كنب رن ( ع تارق بج ) كن وباتكل بيج < أى راتادعإ ل ئرمد#ج لإ د

 هب كارو وا انبكاك( ليث لاو نيس د توك فرط كن اياد قف )#0 او ف الب فرط ىك يا تا ويئاحب اس لك لاهنت فرط
 ومدن 9فاعمر فكس ىطرم كن ومولظمو لون م امو لويد كومان ض تنس كي# درك ف نادم هانكس داب يل اهندشلا-ة آس كلاما
 0س رج ل ايد ووو 8 د1 شا نبك كف اذهل الب فرط رشا سن 201 احس بازع( تنك )كأنورو ليوا( لع

 ثلا جرام )-كو لاو احا اوس هذا( كس كساد نس تانك )دوا( مساج عن[ كن دب زج امرك شبا رك احب لب تي
 هيف( تمايق نيكس ) وكدا نايك( بس ماو لكلاب جإ) لين ل تارك ترص( نس اء شن باج ) كولي( لاهي حس باعك
 لنلا) + اتتكر تد قرب لا دو اوم ليج اع هت لبيك كارز لش فس دكايبي كس ناد ايكا دبي وكن ذو ناس ادخل ك اناجرش
 مه الجول وورموو) لل ويك ورك رول ودرع «؛داقي دليلا سم 0 رطل |ترايعرزقن كوك سدا 527 رم

 كة اجا نازل _كس خلقي ازع) لح نا الش اسس رود فاك ور ل رواج داي رج هدريش الب( < دداق

 اك ل شاداي كرفت يس تاكو مدا شرا هس. قادر مارور ضر اكد دوري هداه كس لالوإ دج سئ اورما( باذذعاك غر ذود) بايك
 ورب ( لاو ف ركحشاورب كل يؤ وتيم )لاو تمت داك اهيدج_ةتشر بص ( رب فيلا كم اقرا ) ب آل ب وصكت باذع
 ومى تما ءايجا مانت انج جس شايب كرو! لبث اج نب تصتاب كيس آ اذهل لت سد زك ليكي حس بأ ج )جايك
 رواه اتوم مولتن سس اهزع هل دجن ملو تيكا هيجل سلاش نا مرآ تو - يضيع لع سار ل ض ترو ا- ل
 ىرلب ل 1 سكول اي آروا(ٌعرات وحلا بحاصك نكتال وهسداشرا لع تعآى رصد انج لالخ نا كسل ترق

 < دداو بازعرب كاركوم لد كيت مدل يف سك آكل ا ضب_ عل هوم لذات بازعدلجرب مالى 0 تعدت

 وك اك صو لولي زور ل تاك آ قلبا طراكرخ آل كويك ايككايد اك ركن ىدلج ع با عدوا نس كرس كل لات
 نا ظافكسايد) لركن د لو نايك دق( سجد لبو ل لس اك اوك سرخ آب ارذع) ابد اج اياكردوكى ا لس هراب كس لس
 أب از لوكداب رب قتووس( حس انيدعسد ليث اغِب اكدثلا ) ايدين( نآر ثي)_-كس لوععسد 7201 ص ناكل

 كن رك رفات(

 تييفر ظن اتوم لش بصل شيب ذاك لايخاك ثاروا_اك داع احخا < لامتشا لدي ؤااظتفل_رملنا ااا و

 ياتيك

 . -< داو ليأن ايمند لسد ريو ا اع با لوقب ايكو ماعز 00 يق ا فقح لم اك تي رار ابل. سناك فتح: فاقحالا

 1 - سو هريغو نتالي ارماءعراص لش دعب وا« رأي للرواتب حاد ولي ومب ةراونهيدي نيب نع

 < ردقماي دواي رديصماي حس قنا[ ايكوراشا رسما ودبعت ال نا



 مدرستي تن1439 باص ةروس ار 3 سي مشل, نا اجر ييض روم نم

 ساو بلوم قرلج فرط ريك لش ا ا امطققت قرلل 10 ملعلا امنا
 -ايكوءدتباع» با تاك اجور لكشج ام با كشكل اكس قرا ذهل_ج بادج اك" اندعت امب انتاف
 نايم لامايزيتج حاضداع ريف تسمي لع ساد رنا جس قاف رطب تاعاققل 7 هوار املف

 يق را را تارت ” قوز تا و اس مو 0

 _ءامسلا قفا ىف اضزتعع ىا . اضراع

 تس تروصاو بي وك لبان رطمروا جس قت نب تفص ورك كس ياس ضفاف اضإ ل لا: مهتيدوا لبقتسم

 ده تدوم كر .وورتبك ؟ووم مالك اي هس داب مالكي: وه لب

 ع ترضخ نع هديا دن نااشند عي لك 6 مبكي كك ع هر نلاشناب ناك فرص ب قصروا ل !و<ر از راج افرك نارواثوم: اوحبصاف

 كح باطقول اوهنح ما تس هفترو

 ىف مهانكم دقلو ىا -5:فوزكحب اوج ول اجانابيطرشر»ا ايل ايا ليي دوخ ل كس نكن حس دارككع اء نت كيفان نا: مكانكم نا
 هيف ملك انكم نا ىذلا

 نوم قت كيأ بي ربع رك ل اراك لعروا فرط لوك ورثت لوقل ع تلغإ ايوكر واح ببوصنمزا حسبو لأ اف ل: :! وناكذا

 كرم شوية - للم ففو رقم ارنب

 رواعتس تتار فرط كل وصوموج حس فو زجر وا لوعفم اك "(وذحنتتا ”روأ ايكوم [ىرعتمل_ رذكس امنت منانمج ملأ بسرقتا انابرق

 مدقم ل احايهس لاقل وتفم ببلاد 2 2 ار كضتارل اك اواو لو يطع نبا ع اديب جس. لاب عملارواس ىلا لوعفم برق

 -ه!ءاركذ قا كايج_جس لوما
 نيذلا مهرصن الهف ىاد وم لان لوعفم بلآ وف لاح انايرقروا فو زج لوعفم قام بص ريل < م بك كرست

 -ج ىلاغلوعف“ عبلاروا كج فو زحل وتفم لش تروص لاجل .لوفمابايرق كج ي ترروص رش, ةهلآ مهبب رقتم مهوذخيلا
 -(كءاج الوب كّوارفا لد حس نتا رفن
 - جس ماناكق كمال يعي ترفق م لماع ونين
 5 تلك ليتم يقب رواس ايكل فس ديرو نبا لش بج اوم ) بقحالا- ورا, "+ نددت نم_م يفي ام قسما لين ب مان كس نيل

 لي
 ب ف ونا ة ولصصي 6 ترض ارواح رب لاذ كس طعرموذ سدي هلت ر هكئالاح د تس ايالتب مان اكمام لنكن طين_ نم

 0 زن م تارك فئاطع لص افك َ تارياعسلتج جس لن لل:يكب-ج

 ناد ضل سا ليي حس تيضرف افق ديب دلي او“ رات يشكر ب تو زين اوم راس لي لا انتي
 هت 2 ايرفاداس ليي أر فد كيم وج_هيسايكل وكي تاكو لاكن نو

 ارفاق فس بآداب فيان انج - تس هارت ذاب ردك رب[ رعب حب هاو بانو سررت عب ضم
 - اتي تبع ف لوؤج يداك قي كتي ترض اول وذنب كل وق لوونا نيا ىو تود كم الس اوكف يف ارشاددا

 -ه فورعل مهجن افي آلي ج لوم رضاع كت انج لابي - 2و شورف لب ل لوم قبلا كي آب تب سفن اط

 رك شكور ف ل لذ رطب قتيلا حس لابد كك د فير تف اطركو م لئلا سكك اقطع تر الكيس ريكا



 مس حطام تيب 1 "19: فانتا روس« ؟ * بو راي 1 مشش لبس, نأ اصر يسفن رو دج رت نلامك
 سي 2222 بسب سي ل ل 77 بس سسسسسسس ييبرببررررررجب

 - نو لكالس كا تاي 1ك لو روس سس: تدخر طاح نلت فار كه حس دهر رج ام
 نو - ىلا عرس تياعر كحك انت يباح ان درهم خم وس تناعر كرفنانفلا :نوعمتسي

 ل تسب كس ملال كس من تانج كج ات مولشماهسس تاياور-_ هس كس م بسس تمسي تب« لا "هداني

 يا ب لااوقا قاتل تانج نام جس لو ادعم اىرستردا جس لوم لش لكك قكروا بناس لرد

 كنان ب ارنا من مااا ا لج تك سم الع لوم لب ظاو لع تلج تانج - ناجي دركووب كن اكس د لاب دعس مبيد

 ضع هداتع نوع جلب يحرر كى ونال 057 ىلع ”يروازتا وت رض ناش ىكقق ا نع 2 دقو رع

 -كس لير لاي و اكس تع كك ةساداك

 ل - وم اوم ليم واتسات انج للاحاكى دمت يرضح كلن اسرق اب نيا ' ىسوه دعب نه
 تول لا ح روكا يأ د ا ا رتبلا 1 رم ىك ص انشا قاتم ملام كوابعلا قوت مكبوتذ نم

 اوه باذعىورخأشروا اكياج ايل لع صاف
 رعب كح كا لابتي روا-بس لك 1 .دعإ لس "قابل بش لت جسم هراششا فرط كب اوج بش ليارش_نهقلخب ىعي ملو

 و:حررظ ا ترابعٍ مزن كا سا وري مل وز ب لب آن تأ ارت قاس با قرم دش( ب نوفاخيزلا عيت
 -ه> ا داجإارفواشرا ئلب ك1 ىارداقب هللا سيلا 1

 بلو فوم وت قحلاب انه ميلا رواعح_فرظ#ف وذحم موي -(ًايدر راش لاقن فرش ض رعي مإل .

 2 اج لارا سئمت دا ل قال ك_ كس ريكا كب اج ناس يست او: اهبرو
 ,ايتاىك راس مزعلاولوا لول هزعلا ىلا ربص لثم اربص ربصا ىا-ج تفتكف وزر دص* جس يرد", رواه لست” ففاك
 ابك نببا لوقب وء_.اجايلوارمم العجول اح ركن كا لت حس ردك راشا فرط عار كي دايب ورفع بع لاق كن يب ضس ومب ل
 - ل ارسم اك كا: قوم حرر م ربا تررفن :عروأ تيرنر فب ترض

 ل لو 2 كلاس 7 نمار علا نبلادوا ل وو وي يعش, مثيئاربا هوه وتيرة ركلة اس ريا
 « قوم وأ تير” ركن ل لذا حس شابك نا: يسود سر ا- 01000 ذب نو[ ترطع>_ ليث بهلادوا ب ون لاس

 ا أمتار ء ون ل دج كيدانكس ني وا لج لوسر ريوس نفك لوقن/ حس رباه روا- لج ارع كرا ريلسرو اللاوو قوم راض

 انلضف لسرلا كلت لاعرمب بابك كس لذ اضا اكن متى وادء قوم ترض # لوم اقبح اصروا_ ل «ثبسولاءضفسول ليس وق

 دج تامر لك نلا- لت للك لاس ءايجا ماتحس هداك خلا

 : غالب ةعاسلا كلت لويورطم رابع جس رمت لك فاو ذاب جس عروفرم ليش تعا راع غالب

 ريتك لااروادتبم 0 عرشل اوا نارقلا اذه نوب خرط ا كراع [ تيرس كيرلا ةعاسالا

 21 5 16 سويا ةسك تم

 تمي رد هصعر نب حر اتت دخت اسكس بص اهالي نسب نرحب لقب ديز تلا حس لجعتست ال قتل, اراك مهل زيت فيض
 تاو يسن تضم اسيا 2 هضمي تس مالككسلقكددا هس لو هدمت قتاتسأا «ارما غلط” حمار 00
 تفاقم ف طع _جسامحاب كما كدت افي لس كسروا لوم قي ارقد نادك رز ملا تءارق كبت انج -

 ... يكف ست هتاسس غالب روطاول تاما غالب ىذ راهن نر



 ممم حولا رس تسي 14 012١ فاقت روس: ا "رسبأوماي لج نامل الجر يفت رو رست رن نيل ك

 ريق لما مركذ فلا سسا_تس تاجنتل_ كس سا قيس كل اقطاب اميركا قاف نلؤم ل ساب دوم موبي ترص لا كله لهف
 رج_كل ةيدوللو لاب كعسايك روحت كح كس هذددد كس تدد#ث سابك نبا لطرق الع كتكات ديما نجس ديما لا ىلا
 ناحبس ميركلا ميلحلا ميظعلا هللا الا هلا ال ميحرلا نمحرلا هللا مسبب. حس لاجو# تدالورلج تلون سس فالي ركوتنوكت دو
 ام نورية هناك اهاحضوا ةيشع ال اوئبلي مل اهنوري موي مهناك ميظعلا شرعلا برو ضر الا برو تاومسلا بر هللا

 ,نوقسافلا موقلا الا الهي لهف غلب راهن نم ةعاس الا اوثبلي مل نودعوي

 7 جد راب كسل تاقادا مرق طول رام وم وق شى لاي ل اروا برر عل كس دماج كت ملا سر ناومض قاس ........: طل

 111111 َح
 ناكماووق#بل اذ تحب وج نايات نايباكازسوءازج كتم ايق لم تايآ رعب ررط الث نيذلا ضرعي مويتمب أ مت ١ورب ملوا
 اح ىلا رف عر فر وطيب سر يم كريمي م سام عروقراكبادعرولاك ارمي نلاكم اكتم يق دعي لبي تييآن اك سا تركت تم يق
 هس داشرا لكن ارحب يرفق كرافك كك ديكات كل ارواهس كد

 و از عراخ اري داع مولابستب ف # مالسلا يلوم تر ضنك 1 تيياور_هاور الف... :تاياورو لوزن س

 هس دفب ليا 2ك بدي ه سدا تبر لولروا آى رن اينانج كل دس فير شت دقلا يضرك أت عانت نؤم يرق يا
 وورش ءاققركس ناروا ذوب ترضخ فارم ايد ليي لا اشرس وشم رولا. ورك خيا فر ىيرسوووكت مي ردوا لج لكن اربد
 - لاو نبازفناج تييابن لر زكر نااوم حر طوفكب سوو لب لس ب دهتيصراصح كي فس لوبا ؤقاوم لاح اكن [ى با عونا بعجج ل
 رويل سلس اك ورب آر ص لك ياجوم مولع ب رم لاوس آبو ول ويموت وا لوختاكذ كي حس تشعإ و ترضكك؟: انفرص دقلو

 نال 2 نظرت لور ل عال ل دوخي ل اورتل الاقناع اج ايلو مدنيا قلل لس وئاومب

 جس رامرفاوارجزايفك اقفردنج حمي ترضخ ؟ل ارو _ومم لفن لب زاك ت عام كياعس لافتا - كلبي س وتس تكل ايذكا
 0 ا اهفيكروارجباو بلك قو بحاصووخكووروا لكل لونا نا بج ادن ترق

 كس نا 2- يش مسرور شل كن اربح جدة اهثوكر ردا جسد ةنح اسكس لوم هرشر خل وم 2 اةععسس تييببو تلد“

 تانجريروا 2و4 راف حس نر قيام قو روض لوين ةىبربت ىلا احس لتس بس وسلك اير كرش لل

 _كشرمفو تحت يي اصروا عدم لاو لم وقل ا سد بيسو للا

 «مماجي لل طمس نايب كس“ ا ةرقلا لا": ءهتس زي مق لش فاقنا-هتس لاعب كح داع مالم روم ترح ..........: نشل ٍِظ

 ء_ وكس نع زور بال كك ايس 1من اتعس لك لباق اج ركود مشا حركت نلايمرو كس نلت ل خصروا تمور: 3202 نامت

 ايكو ووباجد تسي لع لادا لك ىف رف كادضوج_.اهتاتبرليقروبشماكمراواع تدب [لش م تدب: كك حس تومزعح نب.
 زم بستان ور سن ضد تضف نس ناو يرد 2ك كس راض حمل وطبراشرااكى ات قت ؤناي_رذدلا تلخ دقو

 غل كك لابي مكارم لو سل أ 531 8 نزور نوح اىرمود هب نكي زنوورداوم ايار فايبر ترولبل ل ع

 مل ايلف ااا كدب لايك زد هسد ليكم لة ل اوس تسرك لاري لا متلي دب كف اص نس لمن لكلاو

 انا ىنرئارايفاروا حم اكدت از حس لاا-جس.يدالت لثمن لنج ايككي القات كن ف اج طا ي؟ب كن كي( ايه اس اع



 سو علا ارت 74778 فات روس ١ ارسوداي رجم نال لير سفن رشد دج تنيك

 كك روا سوم لن تبع نادان-ايد لاك اتمنا سس اس لداياكب ا ذع تانج -0اور اهلف ......:لداباك بازعر دوم وداع موق

 ردا لداباك قت لكنا لو انت ب ل داب الاو تسرب هورطلا# اج نب ماك اكل ةوئهس داع حس للام لتخرو ل ل امرك كدت بال

 رولاج د 1 يدك رك نعت نكهه داس نلف نافوطبي د شك فب كيا انجح سدوم لاراوغوو كس لت قون [ىاقات

 اكل وضرب كس شما نسم يلوي داو بيس اب لس كيسا كس هالو لإ ديت تارزنت انام كس جس درب ذأ عررط كول تشرد«

 هذ هب تمل هد لول تس لاس رواه دن ل اركب تح السوي 5 ايناارابتنرو واج لم ىيسااوم لاعايك

 كو نايئاشنىل تر رطروا ن ىل_ م كح ترحل يك ومر ورغم تاب لل مقر ص دم «رج لوك 1 بازعر_ تل

 رشم اكس تقىرواع 2مم ين وريف كنب لكي #رهب كت شنا هوب ك2 خلو ل نتاوي ثكبروإ صل

 وبا تر دقو د.ك سكان ىلإ كى تدوس آن ماكي 3 اري ىلا بازعرك ثرووجوم بس لب عبي لمت قي راك خ أيل

 ثلا ناروا لاي ساكس كل بادج لك دوك ركشسلا حررط ىلا كل يقسم كا ولو دوم مودل ليث ونداع م قروا قرارك بس نا
 1 كر كولش 2 ساو لشرب كلوت نككرواه راب كو فاك تساوي كد ليصل لن اياب انتل باد سكر ثار

 «كلس لب ؟ماكب كري قلة آش م اكبساءاتوم نإ الب وكن اادذ تكس لاب« سد ايكد واب تقورخ آس ني درك يد ننكسللا لس ل
 ؟ سيك يلع ورب تس وم لال قاب كس توجت ضر ب تايراد وحجب تركن بسس ساوترب اف حس لج يي لبا نرآركك

 اذ بال كو وق ىلا رفاروا قس كن دانا قولقا فر نت عراد رص ذا لل تي :تانجول ع كانا

 ومر اورب تسسدديلكلاب سفك 1س نامياركك_ ع اجركاوم هواي ز هدام اكربطكل م نا لكالاحولركت زاوم اك راورمارفروا وكت دع اطا كت انج
 وك قي روضح ول تنقو لا ىبماو كوم ماتم وا قرضاح كت دازج - هت لوخشم ير جن زامفو يل آكبسدب لب قرطام لب لنكن ب كس
 - كح انج بترعو# انت كاب بصرك دوك أر الطا يلام كاس مكعشاةل تخرر كيف رص_لرم دن مولعسيس__ليصفت

 ىتبمدارغن كت انج بس كذاك ا ل ا لوم لذ نو روسو انج اكسس لل ةبي وأب اكتم ليمتتى الرعب _ لوب لت اال تس

 هك انكعاب ايل بح لس ركل ومكر تادقاودرعتمولن لا لو لب اناس اياوروج لبي لالي

 لبر ل رككى ادكالاع- تح قدوم تود لاه قضت لمج نار ىسوه دعب نف ...٠ هل آر أ 'رظأ كت انج
 لاعب سل لكن رساء ابنا كل سا قر يب تتش ماك ارباب كس تاق باتل لاس[ لولوج تبي س لاك: طابنتسا دواس ليت
 تتذو ل نايس حررضتحرعرا د وباي عليك نا ركل مك ارز سيل كس كدب تاروت عكا ذب انا رف ىو كتر فترك تس جسد

 كنس ىومباتك ميرو لغم وم ايكو راشا يرن لكس تيمنا لا لس لوبا نام تونر [لج روب تمار لش تانج احس

 رثاء رعت كوش اكل وب لوك يردك وم ترون انج اندم مولعم آر قر اكن لاو تسلك ارواب اشم كس ىلا تس سأل
 ش ملدا كيا

 ار فتسوالتاصح اكن آر قوج ل قب روض تطو لاك نك او اا الوب سك يركن منزل اس ذوقك نوب رك ابد

 ل امك دقاووج ماو نكي لأ حس نان تمل اج« نابي زرطروادنير ىلا ومب نوم ل لما

 -ج |, دوم ب تفص كر مور فطغ اكتفت 1 أروا امانا لرفاك عر ورفو للوصل اي لش ميل رطروا نت قحللا ىلا ىدهي



 مسدد مارس تلم 14 07 لي ف اهتت مر وسب 1 رعب دأي م ليتد ننال الجرف عررشو دمج تنال اهك
 تا

 هود وم لك رفكت للام لتي سة ال مالسا دانك ج - انهوقي ٠ .......: لو ةساجوم فوم وازكل تت س دال مالسا

 نم لم مكبونذ نمل تارضعت شت كلك داك اينودنت [بادلبق ناك ام مدهي مالسالا - كو فاهم يس تلكرب كمالسا

 فاوم انك كس سال مالسا نجس نادال اع ضب ايت دم سف اوما قزق سس ذم السا كيك سايل فيج
 وقت وفتوجر وا حس..يلع نط وق ايوج فاهم كنا هريفد نأ ست لو ىو انا طنبد لإن سيم وو كن اوارعلا ل وقت تكس هدد لن ة اجو

 لاء لمرور كتل ضي رمل لسا وم لاكن اكلت لاو لع دانك لتدج هو هرهيغو ضر قيمت ليمان

 رم تع اطو نامي نكي يح .رلط نو نو بازعري تييصحورفكوكت انج دوا...... هكا ا ام لم عنج تانج

 رءانب كناج الو مهلبق سنا نيثمطي مل ل ل هر تا وعد حر فطن

 رك ماا نيا نإ تس انةررط كل ثان نوم اطعاكب اوفو تنج بسس اولمع امم تاج رد لكلو تيب كم اعنا ءروسزينروا

 وبا رمال اسيد ران امئرا رفا دن : نو 2 رف فق 3 ببس طايتطا تءاف حسبو كاب ةساين صن الملا ىقطنوا توبا قط
 لا - لاق ف وم قس تانجدول ايكو مر وهج تعب كب حاص مادا نكي ا ل“ سيل "هذ سارا
 نطو علب ف يل

 انتاوج لي عمر فمار آس ىلا غن ظئادحإ كس قيل ناسأو نحن زور ) تيسلا مول .1جس دراكو ديك اكس دوبي ل :نهقلخب ىعي ملو

 ل 0 23 .وارتلا تس اتم هز ناوكركرعلا انبدش لع لولا اازبل_لوج ناب ل ليللا ارييةدايقد ا 0-7 سلم اك ب

 اكو هداشرا_لسو رك جر سوت هس قتدوداج-ةاجايلاركرارقارك امك ءززهاك ةروارك ارك رباشم كب سا زعس لاادوا مدهج اذه سيلا

 ومر قت تكيرواومك ولو زم كراك ار _-ايكح رار ىلا با

 تحسريتروا لب كد قروي آب ا لج لامس لا لم ل تان آيس اينو كل رورضا ادور رسل ايكوم مولعم بج قلن :ربصاف

 د حس روويش اكو ايغا مزلاولواوج للماك

 .ج ديد لس "سدي اناس ترك... سدا نارك زاد
 بقل ىلا دو ل للا ل سو: كذب لع ففصو لاا ايبنا لضتب سدر ىل ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا ثلذت تي بلا
 5 نم انذخا ذ او باتا تهب آلم سار كرثك ا. فالنخا قلت نبا ن اركب اتركأج ل بلا العال ايدج كس ومر وبس

 1 اود لانا يانا نحن ب مزعلاولاعسود اميره نبا ىسيعو ئسرم و ميهاربا و حون نمو لدم و مهقاثيم
 الاي دايك ا رلج تمي ك- كس شاب ند ارك اناج لك وير لج ليت تكا كك يد ل ةس آب اع لم ايثد ولباس اوغبلي مل

 ولكن كس قو تبيصصروا للا اوم مواحم كى وى لولو تمم لوب كر دك اكو: مواحم 7 7 انيداك رمايه رمش وترك 71

 . ل با[ دام د يو كيت بسروا قدرك رول تحت ككدم 15 ين مكب ةنازتدعالا وا ا زاراساكمارآ

 كس هدئايرك سوو تدافدج ل ستراها ا- ةس دك ذك ليئروصفي_ رى متاع

 مايك ءاناجاي تاجئاكمدنب لوم داتا فرط ادي اش لش لس [رفدرل باوخلا مكل رفغي هبا ربما تيا تس لوس فك اذن

 - لاذ ساردنل اوت ع كل لوك ارو تاهو لت انو يسار عسدن ازرق تلزاققالسم ا ماعلا



 دل, نايالجر يي رش رس الريم لا نياك

 مس دج رك
 لا هلا 0 8

0 ,0 

 2 ا 3 سا ها عا ع م ا عد
 33 كب 2 ١ هلأ 0 1 5

 بأ ل لنا وعست وا ناَمن ىهو ةيكم وأ ةي ةيرق نم نياك و الإ ةنْندُم ااتقلا ةروس

 مز مِهلاَمْعا طَبخأ لضا ناَمْيإلا يأ هللا ٍلّيِبَس ْنَع ْمُهَْدَع اًوَُدَص َو ةكَم ٍلمأ ْنِم اًوُرَفك َنْيِذَل

 ا وَما َنْيَِّلاَو ِهِلَضَف نم اينذلا ىف اهب َنْوَرُسي وابو ةرحالا ف نتن يوشع

 ٍدْنِع ْنِم ٌقَحْلا وهو نار ىآأ ٍدَّسَحُم ىلع َلَرِاَمِب اًوْنَم او ٍتْحِلّصلا اوُلِمَعَو ْمُهرْيَغَو ٍةراَصن لا ى

 لالضإ ىأ كللذ ُهَتْوُصْعِي الغ ْمُهَلاَح ىأ ؟> ْمُهْلاَب حلَصاَو ْمِهَتاَيَس ْمُهَلَرَقَع رْثَغ مُهنغ ٌرْفك مهب

 اوعيتاونما َنيِذْلا َّنأَو ناطُيّملا لِطاَبْلا اوُعبتا اورق َنْيِذْلا نأ ٍبَبَسِب ناب ٍتاَئِيَسلا ٌريِفُكَ 0

 ْىَأ 07 نيب م-» ْمُهلاَتمَأ سائلل هللا ُبِرْضَيِناَبا كلذ ُلْئِم ئأ كلذ ْمِهْبَر ْنِم ناقل زل
 لد ود ”باَقِرلاَبِرْصَف اوُرفَك َنْيذَّلا يقل اًذاَف هل دعي ُنِمْوُمْلاَو هَلَمَع طبخُي ٌرِفاَكَل

 ل برب كركي لتَقْلا ىف َبِلاَغْلا ّن آل باقر رلا برص َرّبَع َو ْمُهَوليق ىآ مُهْباَق اًوُبِرْصاَف ىأ ِهِلْعِفب

 قلونام أَم ”قاَنَوْلا اْوُنْشَو مهو ياو ُهْنَع اًوُكِسْماَف يأ ا وٌدْسُف لتقل ُمهف مترك ىأ م مهول اذى

 1 ف امِإَو يش ريغ نم مهفالطاب مهل ونت ىأ هيفي طْقللا نم لذ ٌردضَم بم الف ىزشألا هب
 هرم رْيَغَو حالّسلا َنِم اَهَلاَقن ٌةاَهَراَزوا اهله نأ برا عطف ىتح نيم ىرنأ وَ لامي ْمُهْوُداَفُت أ

 ا ا كلذ زئاو لكلا ةيغوذحو هما ىقاؤلخ ذي وأ راف مِلسُي نأب

 ْنَم ٌرْيِصيف ٍلاَتقْا ْىِف مُهْنم "ضب م هاو هب مح رتأ نكلَو لرب مهم صال هلل أَ اَشَيوَلَو
 3 3 ل م 1 3 1 2 0 تر و وم < و

 يف اشف دقو يحل َمْرَي كنون هيا التاق : هَ ٌيفو اًوُلتُق َنْيِذْلاَو رانلا ىلإ ٍمِهنِمَو ةنحلا ىلإ مككنم لي
 ةردخال از انا ىف مهيِاهؤَيس مج مهلاها طبخي لصين هللا ليس ىف تاَحاَرَحَْو قل نايس 3
 اًييلغت اًوُلَتَق ىف! وحرق رف ل اي ل ل دل ىف امو م ' هلْضَيَو مُهُعْشي 3 ام ىلإ



 النا تح ١ ياش لاق ةروس. 00 تا 1 2 دلت نإ الام 0

 يا ا زا اوم ووكاشت ىلا دودي ++ ْمُهَل اني اَهََرَع ةنجلا ْمُهْلِخَدُي َو
 تبثياو مك هدع ىلع مك رصني هلوععر و هني ةنيد يأ هللا اوُرُضنَ نا اونما َنيِذْلا اَهُي اي لالْذِيْسِإ 0 لا ع ,ك 0 د د و 00 5 3 5 2

 اهيل اًمغتف هيلغ لدي رسفن ربح ءاذتنم ةكم لقأ نم اور َنْيِذْلاَو ِكِرتعَمْلا م 2 ْمكَماَدُقَ

 مينا للص ا ا أ كلذ اد 00 38 ُمُهلاَمْعَ لضاو ا هللا َنِم ة يش 1 اك الم ى 5

 اامعا طبخ اف ٍفيِلاكَتلا ىلع ٍلسْئْشُملا نارَْلا ٌنِم هللا لَن م اًوُهِرك
 مهدالْؤِإَو مهسفنا كلما مهييلخالا رمذ ا ا قاع ( ناك. فيك اًوُرظنيَ ضر دا ا يلق و د داق هو مك معشس ظاو 1

 م لام 6

 هللا ّنأب َنيرِفاكل رهو َنييِمْومُ اًرْصَن ىف ٌكلِلذ مليم نم فاش للاتغا .: مب اهيلاقمأ ْنْيِرفْكنَلَو ملا ٠
 ب ميل لزم ل نير فكل أَو اوما َنيِذَلا صا يلو لوم غي

 0 و نم نياك وتعيد لانقلاةروس: 7

 ناةيسد.ك( 3 )كاش هك ادهاكودح ( نابيا) تسرد زيا( وكل وروا )و: رفاكلو ارح( ل ) ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 00 ادق كب يلع ل بي ترن [ لنا( با وايل ل وساكن لاا طهبل_.اندسك كري طص ان الحك انامعك اشم ) لا رغا كس
 ناوورول ايل "ايل ل ذاب تت رشح ع (نآرق )نس داسيا ال نئامياروا كس ماككتتاروا سال تاما هريضتوراصنا كاواوج دوا ايي

 لنا ودار 1 ا الا ااروا وأنك نا( يركن ذاع )درا شا جس قاوم ا هتس للاي كس دادس كس

 د ”اجيب) < كلا( انرت راك اكل وم اه رب دوا هراك نول دم اك كي )( 2 سرك لاف

 دارتلا ( 19+ عئابع بكيل دج) عررطىاعن ح فرط راند كس ناجع لح( ين آرق )تسد را اد امتي ارواج ب حاد

 اراها بسج تس دافكوم( فاح مروا اخ كس ناو هروا عبط ل ناكر ف رج انج < ايدل اكلاوحا كس نا )< رف ناي تالاحتس نا
 لاو ورفاك قش مهيلقر اوبرضاف ىلا لريال خرب وطفل ناش وغم رضاولا لانا لور نا ة اج وسلب اقم
 ركق م نو بو وت لانلا بسنت سكت اهم( < لاب لاذ 00 201 يورك جلل 97 ها

 لارج لزج )طم "بخ وثكر كن_ ناب ويعم ضم ولان ىريق لتس كراك 1 0 ص

 زوق تقم قم هانم وتم ا اذ لرباكل فلا عليكك رد صم ني دروب ضواعم اايو اي دعب كس لارج ( نإ ةساب رئاك تح

 بسج ( ان زوق لاي لايت[ !وب دين السماك ديكس يرفالا تس نا نثن)([ دبل لك _ثواعم رواد (وااؤرلا نا اضاع نا“

 ض هم ام را
 ا ا لي ادت ل 2 0 نال ان دما 55 كدرابص“ نب 0 : دامت“ رذبا 00000

َ 1 
 لرا ان 0 .١ا ناتج ايلا مناروا جس ان اناح< مركذ ام مهيف ر رمالا تل حرر للا ترايغرمزفل ىل تفوز ارم 2(

 كس اجارام لو لاء ق ” ولة اج ون ديب ةرثةج) لد اوطلس داق * كتر سعد كيا 26 يع
 ١ ا ١ - 59

 زو ديب ناهس بج لو: لذ انج نو كحل ان تيه أيدول اقلاع ”عرارتملا) نت 0 جدا( زود

 سس « ترث واين )ار ىلا : 200 ايلا أ رك ل انزل جرجا وك اعاد تال 0000 0ث جل روم ترث
 لع و ١

 ايلرا سول ايلخترولاو: نع د تل 00 .. ناب ١ لوي مل لس ءرو تلم لك نادوا( بي بولطم



 : 0 ساو 8

 الحد تمم 114 "عا لا: مرور لوب مششرلج نام الجر ييضت رشم رت نيام
 - دح ءتججوبسج 93 ا تيب ش0
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 قي 20000 م ورأس يساوي نجا دم ناتي ولنا لكس اكس دار [لظفا لع تنجب ليوا( تساي

 لل( لب اتسع كس نن لو هركدس ل / ( قلم لوسرروا ني دك )خلا ترك اولاو نايا سا( كس لبن ام قاووخزا اع لاشر ىذا

 رج ءادتسصبب لك لولاومكك لع م رفاك فولو وا (اكيتكسد مق تب اذ لي ل لورتم )6 دامت مدفع داهقروا اكعد ها قدابمت

 جالا دا وخسر نا تارا نإ ريو جبل 1: لارق قاع ا ل

 نش )اياهنيلانو ”دن تس عتنس .تادتسدفلا كس لوم ا كل سا( قداس ل [لاغاروا تما الب )يس( تاي روم م اوستن فطع

 يامي د ذس لوزتاروا سس مج كح لات كلت تاو ايل درك راكاكل الاكس نا ةسشادم( لي ماك رشم ضان رق

 0 دا موت لادا لتناول لا ىلا اجى نا نس لاعتا- ا دايكماجنااكنلا لت ذكر ليي تنل تذبل

 تك لا اح كو فاكرداددم كن وناهلسم )يوت مايكل وله حس نايت ) نتكلم تالاعمكس ماى قتل كح و.

 - ستراكرم لدكاكل و رفاكردا حس ( را. لو)زاسراكاك ل وناس مل اقترشلا

 م لا ل لاعقلا ةروس.-.....-.. : 9 ل

 از ترضخ [بج دعب كس (رادولا دج بيك ار ةيرق نم نياك د 9 رار نا ٍةلَدَ
 د 37 ل كر اولا نقركلا لوف كيوت جس دوج تصفر سس هداك

 -+ لرقم قس ارك بروم م ايج اجايدرا رق تررجت
 فرض يدجد لين تبل قمح تكسر رج دج ناكل بس ديك كلمت ليي قررت قمل تكد هوم لاو لبي مالسأ اودصو

 تايه داّشا

 اندم عل اضع حس قل ضب اعرب لطلب اسكس تيا وتب عس لاس ا لضا
 ناميا دست كعب .ات/ لذ كس هرخ اشار ب انج حاب دكت للا درع اخ ١ فطع ت احلال لكبر واهسسدارم لل رمت اونمأ نيذلا

 -ة.امايكفاووكامتا لع نامي لادك تس اججاك .
 - اندم ليتنا لس قتئراجا نامي اكس ايكايك اياك ل كح تيبجاروا مين ماعلا ىلا تف ونمأ نيذلا

 جس ع ادرك فرط كن دير فرفاكو نلؤمي فرط كوكو مام: مهلا
 مكتاقالم تقو باقرلا اوبرضاف 27 را تاب جسمدقم للام ب لوفد باقر لا برضوا فر متيقل اذاف
 ب فكاالتخا ىلع قلب ل بم [ررمصمر وا جاين: تل 2 خرا فرس وود 4 ا بل لاع لفتت وكر دسم ءاترلاوبا نكي ودعلا

 لوب رش باقرلا اوبرضاف لمأ كباقرلا ب رضف ياني فرط للا 2 ل
 <« يانا ك لااع م ةشل ركفاضموكس فرط كل وعسرولايدركم قمر كف ذم
 رواة اح كير 001000 قس ددع نااثحا نكب -اناج د: بي راس دوما اكن ج لايس لل تكس نان مهومتنخثا
 احا رخلا خلاب ىممب ردت ف نحنا يلص وطلب "ركل زوز نا ل ع

 6 حررط ل باين راغب جالب نبع تلا وشب ىف ذيج رتل كر لانو ابدت كعب ركلكئ ريق لانهرنار م وبطم: قاثولا را

 مالا برين حان: كيلا 0 يد مهر صم اكل اعف نع
 م ا 0 5 9

 ميد قت فرحا بجاد لو بوست موسم لوو دأ كس رو -ابأأ قس ل مل ور 25 2 ولت يأ .ارءادقاما ودعب انم اماف



 ار هكر 0 مة 00 7 رسما 5 0 2
1 2 

 ررشل للاي طعم بنياو اتئاب بروس ل دي دول را 0 نال ل رج 3 عر ل

 يد قلجس فو ذك ام نإ ب لول ودرب يكاد انتيلاوإا د بك كرس او اثارت ىلا ىلا دن ااءاف- 0 ظ راطتدايخ

 جدر لع ىف التخا ىتشعب كس بن|انخا وك كا. ءاءاف مهنم ١ اولبق ! وانم مهولوا ...تس كلا تدابع

 رل لاح ترش ايل )تس درمأ ]قو واوخ ( )وكن ونديق لسجل اكابر اع دايت اوك لغ ليد ان ادا ماما تماما ركل يفس

 مكب و هت 0 نكاد 0000 ناك اني * لس كرما هي مام اي(“ )تحن موب كيدي(“ )تس درك ]أ

 0000 روش مهومتلح ر ثيح نك ةرشملا اولنقاو تأ تا اكل سب قا اذوارو كما: ني

 ناب نادل ساد ىسرمت اطمسب ءرياتك 0 آول ىو ريق لت *تلفو قيلض عا ات لول نان لا احسب

 ب دقروا- كاع 0 رق وطنم يد لس !تد؟شل رق لاح اوي نارك جس مب ذأ ثتتسس ير 000 ارواح لوقت” كح

 نار دوج 0 اما تح ايل ل وقاك نشا ايصروا بست راك ماما كو رواجا نات اجايكدءاتعس له ديقاكل وب ديقك جس . ري دارنا

 نب مالعإب (قريقوكن اا ع م نا 57 نا ا روس( ل 27 امثدوا بس لات ءاير سف ىلاء ريف دوا ىلا كي دانك

 -هتس هس ناقددأ روطو خالل اون مولحم 3 ب راجل

 ل مالكر واسس ايكر شاك رظأ ىل ذايئس““ رافكلا ملسي ناب وا فرط م دانمالا ىف ذا تساباب درس“ برحلا عضت ىتح
 ملال راارماتس يسلك ب ات انالدع بتم راعس-|

 قوبداشرا لامتتع ردب لاجئ انبي حس دارم الماك اوضرو ترفخم لب تمرخ آروا ناجم لاش ول كال ارامل اص ل اغا لاينر: مهيدهيس
 انقلب و كلو انوا لكل بلطمي 3 ناركمكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا لاقف ردب لها ىلع هللا عل علطا <

 ك1 أوان قوم تظافخ ل نك ر اهضتتعس بايع قدام لل ركل ساو تيراف لاش تم# اطاو تب مقر ذس مل سءاغ
 - ايل: لم ماقثماي ةيض رم ٌةيضار 2201 8 سبأ

 «<ابداج ابايلخلا مهيدهيس دعب 1 تدهش“ اولتق نيذلا لج يبش لو + دع د باد ايش ليارشس_'"ايندلا ىف امر وا
 هد اهوعريبجت تعش م صر ىز :انابل 31100 ل اوم اقوارمهسساولق سس باد

 لا قزاغدارمت اوجرداو ”كس لو:ريفتتس اع خرالصا تيا كس اوم ىزائر؟رداة رخآلا ىف مهيدهيس

 داك قلع تيياور روف راتب -ك اج وم لسا ّلاسانخروا تخادش ىرطف لب كوم لت تميدبجلا له تنجب تل: اهف رع
 روا كوم طعن اناركراروج ا هج لوب نك امرئ تس ايرث ابك نئئادوا- قومه داين ترك ار رك اند تخاش

 -تاقئاتسمل# تبدد 1 ماتباوبا نأ 6 َتآ امو يلاع لمت ريك امد نامرل

 -تسدارفتسارواتاذ تاندارععس قدف تاب“: مكمادقا تبثي

 در وما ل ونام 1 اوشا اصر داع 01 318 اسعتف

 كلذ رمألا قاد تو ارسمجم 200 < دحإ رواد -_ ءارسم تللذ

 رص تك و. ل تسألي اوي تع لبا /ق مك قحلا مهلوم هللا ىلا اودر مث تيآىرس هد تاب 20 نيرفاكلا ناو

 هلا 50 لد تعا رصد دواس

 و

 ل دافلكه اس كس تايضثىح 5 نوم قى” لحي تعال سلاسل يلا 20 راقل 5 م ها عرروس لي 98 .: طلر



 1 ارا تمد 0 تب نأولأ م6 0 8 7 ب ل يري وع ا
 تا 6 ا و م ا ع

 | لج 0 7-0-0 *لب ورمل لاق ةروس_.اهتاومر كذاك سم

 7 ما ما ل 208 32 الما ل ونام تس تالاسلاوادافتس فرط راك !اودصرل ل جس رد

 < يدون دمغنل د ذك ناك ا * لإ داع ةسا رف رسم اها دامت

 نيفلاو راح رى لاس ءاشن ول هواي هلا رنا همام © دافلل كج ل“ ' باقر لا ب رضف ”ثوأ

 ريضوروا ىلا. كافل خ' ؛ و رفك“ نيذلاو ”روا بي غن قل اق لش" ورصنت نا ”روا تداشب لس توصف تداببشىكل ون راسل ب" اولتق
 هل

 كل نشل رف لاب هللا ناب ثالذ راو نك ا يريغو لا لت خبلا اوريسي ملفا ردا تملع ريكو روأ بسجن كارم ل مهناب كلل. ذو

 -<س داشرإ تلع ماك ا قلمتم

 كسوروأ لا سو درجا لست كلت ناد رشا كيا ل 0 لابد نهب افك ررطكنفالسم.........: رت

 14 لاثلوتمو لس تنك ليلا نارؤل ع قال قف تدر اتحد لك قرف قرع ا جس كفوو ل
 3 يداك اتارئاش اووف ضن

 تسلب جس لق مالا نإ دارك شيررعتروا فا ثا. انتين قت كيلا ا ينداكراس وج مدنا ز لمي يثث:مهلامعا لضا
 تبا زم سا نموا فاعمل اروبا رباك قع هي تيدي ترب كساء نيداهسمأ قفار لو تس كنا ماكي

 تلاع كلود انك ةد حس مالساك سدود لرأس سد تاكا لوين م مهلامعا لضا مزالوانكذابدب كشك

 لاقتد لمعي نم تيب لاي 2 دايبطا اك تلاع قلو كرافكن 3 * ص قلاوديق ادن لب_<س تاهو جراب ل سرج كرفكف رص

 ل تيل او ةروسروا تس دوكطاتد م خئاضاك اغا نايا را لغ لقد ةدوع تأ انين اجايلد شاك رات و اريخ ةرف

 ش جس لات اذانم لوك نا نفل ب لورد لب اكتر النجا نوم عمك نايا تلا

 دابتشا لوكروا <. اهوج زارنا لاياهف لم ليو نتاج عايد ركل وكل وتخلل قلخ ل نوم اك ري لت هللا ترضي تكللذك

 نصح دم
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 وكل ئاقم ليي ايانركل باقم عررط ل ارلتسؤ ب وخل وفارلسص وقوم ار ”لكرعم كل لني نت مت 2008 ناو لل

 ريق ا نك ب انكم ناك از كراك ورفاك وقس اج شوو ذارفكروا سام عب كاهد كو قم السار وا سس اأو 'ا جديدك 0

 لييقو ٠ اكن ل تاسلقن ىف الساروا لدن زادم كت لاح كن ارو نب !تفهقتسسلاب ل نزل نال( رو للا

 وو طوع ترفمولى لا وهب تح ركن احا ع 24 وأو إي وتو لستم ظ6 اناس: قكي موا لا "ام لديك الاعو تالايخكس ناولةاج

 وك ورسول سرا ل وق قترل و ماتم عم لالق !(ىئ السارة بج ايكروا لع ل سو نلاعلعس نكاصا هاك لراولمو حررط لاا

000 

 لماع نت جاح زوو كل ون ريقر فاكس لل 0 ءاتتحس لول يق نارطسا 2 اك يدفرز تناك قكوم قكيي ترروص رست

 لسيف مك بسازموج توزن ءايدر "ار ررمفواجم اب |ران زوج عت اسكس ضواعم لن ليمروص تود ىف ىو لكك نلاريبسا ننارك سب

 لأ وجوم لاب لس رنج تاياور كرر لا لش رينو ىف اشر ءايمدقل تل

53 



 املك ااا 1 "عالم لاق ةروسن؟ 0 57 ا مشب نال اجب يسن ررو سمج نامل
 مكاو 0م

 ا قم روصت نخرج قت دل بسس نعد نتا لات م ناري اتا... :لابر كدت نارا

 ديد لع -انياني مالغ(7) ايل هكررل انباياعمرواىذ(١)

 - امال ند "لاكي نقلز ليي رول لدم 4 باكو لش شاداي كج ستا ازمات شميا- لين ماع لتر وصود لبي

 تبت ةامايل اء ىتولخلا ةعنام لاو( ا يعس روض تيب آيب بينه زد ساد لوم لذات ليث دعب ترب تعج
 لل الرشاو 10007 مانت تع آلام“ م ليم ا خر ورانا وج تبا غرو ايون

 بقنا 3و

 ء:فرأل* لج دل اكس ئداب كيتو كال لس اك بس رطتو ب« دب وريف_برحلا عضت ىتح....... لس كدابج

 ناك مارى وظن ا ريح نالت دارك نق[ ندر كاهعم و - تافآ حررط قدوم داع مايدقلا لال -ةساج

 عتيل اعر ا ريت ىو ع لو ,ببل فلا رلى تنام ١ نور وا تساي دنا و رمق تبغ كيد ناوك

 0 لاثالايس ااكنلا مد ليا ردسي يرواايكع رو رشمابج حس ناك ناعساتلا ارولاميكاكت د 115 واحس اتاك
 0-5 0 ىلا شو تماما ىف هدم ل ايدو بج عل لاس لاش اني لج كلم ىدقلا د2 لاو ناج: اولعق نيذلاو

 د يلايماكق تو تقتيقكا رك يلوم لب واخ“ لايم كرم اظو ل تروس كت داش

 لاابع نما ت ترهل لباب كي لذي قو ةدفس شد :رادجو حس! تاءاؤي كس ءايجنا:ةنجلا مهلخديو

 كت اه قداسب لس وبول بي تن ال ذل قت يدنع ىل اعتدت

 نيا لاترولتن كي هب كسا ردنا هس ل ورف كى تدوخ أع ايدقلا. نييذلا اهيل يب... 0 ا 1 نوثارطضرب كتبا

 51 م 1-عدم مرق رابصتشلا_هركدرب 00 ا ماكعتس فرط اردن عدلايركتس فرط دن يروق

 50 - نه ةساج بسد رلداب دب ماكس ناادوا جس اناج اي دارك ل بكس مولر انامل لس ارواب

 مك بي لابي دارس لامغا طبحروا ذب يك م اكرجي قوم نيلانوكتدلا بنج رول جس انكسر كني بل ل ماكس ناش ة انو ةسك
 اند ثا كس تس تداغب ىاجرد لواوج اكرفك.نويل و: تخسر ورش 'لاشالس رف تريك تس و ترق ري تح جلا دي

 - اهب تاك لوبانك ب ساي

 يباب ازكي لعاكن ا كداب تكد ىو يرد لوك اينو لا مدربا سرا اوريسي ملفا

 ردا جرجا بت لإ تسمم لب امرك انا رفاملاثما ك كس رافك ل اودحإ احس لكم ايك ل كس للا تكسو أي بس
 دقلاروا كس عر وف اهقطاي كد نحس ضن لب نهكت يلم نا زسروا ين درعشمو ولو : لك هانرلريتس انا عقر قوما زسروا باع كيا
 ماك ملب اقم شاد جس ءاكردم ناك كراذكن ينجس اتركم كن اريح تو لرد كدلك يبطل
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 وأ ابه لعا الورع افك وم كل ثنا اه اخر واج ترضخ يم 0
 هللا_ور بارج (ارفذ_ ف بآ ةمكل ىرع الو ىزع انل -ابأه راب هد بس هس نايفسولا_ لجاو ئىلعا هللا اوكا هبا

 -مكل ئلوم الو انالوم



 انت اق 20 يح ل ا 8 رهاب نر ! اجر تيس حراج ل نك امل : 2 .: اقل 1 هالاع تن“ نو مح

 000 كل قحلا مهلوم هللا ىلا اودر مثاتع آكرسدرباظي

 تكن 5 قل ناعم كيا لأ لد تع 5 مودروار كرد

 6 ريم و 50 ل ا 2 07 2 8 ْ 1 ل ار را هع 2

 !ورفك َنيِذْلاَو رمنالا اهتححت | نم ىرجت ٍتنج تحلصلا 0 انما َنْيِذْلا لخ ُدي هللا نا
 و مو»» ل

 ا فلي الو مه ورف و مُهْوطَي الإ عه مه سيل ىأ ماغنالا لكأت امك َنْولكَيَو دل ىف َنْوعمَعَي

 وك َدَس  ىج اهلف اهب دية نمو نيكو ديمو اَفسَو لزم <« مهل ىو الا ةرجال

 ا ل ىلا اهله ىاتُكَم كيرف ْنْم
 هل َنْيُز نَمك نوني أ َوُه م هبر نم ناْهْرِبَو ةجح . ب لع ناك ندا اانا زخم هل رع

 مْ ةلَئاَمُم ال ىأ ناَوآلا ٍةَداَبِع ف 4 مه كرف رشَو دشن امك مهو انَسَح هر ِهِلَمَع ٌءْؤُس

 نسب ١ ريغ اق نمره هيف رح أدب اًهجأد نيب ةكرتشملا َنْوُقْتِمْلاَدِعُو ْنِّلا ةئجلا ُةَمِص ْىآ ُلَكَم
 ود و

 0 نمي رهناو ل ضال ريت اذا ءام فالحب ريغ ِرْيَغ كاِرِذَحَو بِراَصَك ٍرْضَقْلَوَِدَملاب

 فدل

 فالي نرش يي ل رنا عرش نم اهبل اند ل وج هم
 دو نم وجل دف لمخ فل ردم رق اور تلا َدنِع ٌةَهيرَك اَهَّنإَف ايدل

 ُمُهْنَع ِضاَرَوُهَ هب ني ةَِفْعَمَو ترفل لك نم أس ايف هلو ريو عملا لاح رختلا

 ْمِهْيَلَع اطخءاَس مِنَ يلا هناَسحلإ مه ُنْوكَي دق ُهَنإَف اي دن ل ع لحب ٌركُذ اَمب م مُهْيلا هِئاَسْحلا عم

 ل ا سارتر تك ره مآ ىآ رقم اد رب لا ىف َدِلاَخ وه نَمك

 ضو ُهِْلَو ٍرْقْل اب اعِم ٌعْمَج َوُهَو مِهراَُدَأ ني تحرش ٍمُهئيِراَصُم ىأاهذ مام عطف ِِةَراَوَحْلا

 تح كوالا مهو ةعنلا ةبطش باكل عت نم ركل ىآ ْمُهَو كآنت ْمهِلْوَقِ ٍءاَي ْنَع
 ًءاَْهِتْسِإ ٍساّبَع نبا و ٍدْوُعْسَم ني مهم ةئاَحْصلاءامَعلَمَلِْلا وتؤأ نيل َوَلاَق كا دص نما رج خاخإ

 ْمِهبْوُلُق ىلا ََبط َنْيِذلا كللوأ هي عج ريال ىآ لسا يك صَل وَما اهنا َلاَقاَذ اَمةيِرْحُسو

 مهلا و ىَذُم هللا ْمُهداَو تمم ْمهَو اَودَعها َْيِذَلاَو قالا يف (:> ْمُه َءاَوَأ اَوُبتاَو رُْكلاب

 نب ُمُهَيِتَت ناَدَعاَسلااَلِإ كَم ٌراَمُك ىأ نورتي ام ّنُو ٌرظني لَهَف الا هب نوني اَم ْمُهَمَهْلا 4 ج ْمُهِرَقَت

 ُتْْعِب اهنم اًهَن اَماَلَع ؟اَهط اًرْشأ ء اج ْدَقَف تبن ' نع ْمُهَئَن نآ رم الا َسْيَل ىَآ ٍةَعاَسلا ُنَم لَمْ

 مُهعَفْنَب ال ىأ 0 7 00

 لحال كِنذلٌرِفغتْساَو ةماتا ىف عفاتلا كلب كمل ىلع دمحم ام هل ! ال نأ ُمَلْعاَف
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 اخ

 0 تل 00 5
 9م! 1 طه لا لاق ةروع رم 1 امر م اي« نااار مج نرصد م: رض نامل

 ا ٠ ياس درا دي ص جيس مس سس يسم ص سب سس سس حبو ب و ل و ا

 َنييِمْوُمَلْلَو ٌةَرَم ةلأم موي سس يف هللا ٌرَِْتْساَ نإ م ل هَلعَف ُدَقَو ُهتمأ دب ٌنتستل ِهيمْصِع ْعَم كِل هَ لبق

 راَهنلاب ْمُكِلاَغْتسإل ْكَقَرْصْنُم مكلف بقسم فيو هر اب مهين رمأب مهل كا د 'تبِمْؤْمْلاَو

 هَ هيَ هيلع ىف ال ملأ عيب ٌمِلَع ره أ ليلا ْمُكماَصم ىلإ مالت 4٠ ْمُكعَم َو
 - ميشو نصوم باَطحْلَو ورشا

 5 هس عني 2 641, لثاد ل تاذاب كيا كس ماكين نس لوبد .ل كايمارجول وكول ىلا ىلا عتدشلا_ب خال ............" متي

 ىلا ىل نبا نس ) لن سدا اهل! ا ”اروا( لم ايند) + ع ررأ هذال ء تاكل جوا كلوب قي” رم

 بسو واني ءداثم يق ءرحك ) س.تاكناك وكول انباع زودربا( نيزك يوك «ننايمر ليت اك .سرزخ رداع لوم كتماكمرش دها ثيل“

 توب تشم لش تلفاط تس( لولاو تراس قلب هي ا ا ل ردا اوت

 ريك )يدرك الب وكن نا فس ماك يد راس مك أ تال 1ك ءاعريلا 9500 5 .ةدنوملا / قالدنت ولاد جس ره

 )تاريخ كلج 3( كت فايس قتلت قرا اوت د لولاك اوس( قلل لوب تعاد ىونخ ىو لش فس انا

 ىاووروا) ت لوم مولعم يتوكعلا دب كل: لو تلح وم حرر كن وأول ناد ايل نوم تن ) لوب كد ودور ةيسارب( لئدو تجب

 كنج سن( سيفو لوك م لوفد نا يلم ل ل لس قي تمب) لو تلح رب لوش اخ ىلا ادد( كدافل قم كب اتا
 لاب كاق رند“ للا( ل ارش اتم كا ال ا)بسو: )هج اتاج 0

 موك لاي هايد افاظرب جانب لامي نر عدوا 211111110000

 تلده لآ الك ونس سدود ىدايتد ف الغرب ) ومع اوم الدب رق ذاك خلو لهدود لرش( حس اح لأدب تس شراء

 < لوعقت اذدب لع خيمدكايند بار شفاظمم) اك نوم مولعم دي ل تبموكل ولاو ثيردج با شل رو ربك ردا( < اناعلدب

 ريمة لكموص لب لس :سر اح قري ل نوفا وول دش نو الغز الاوت قاس لل ايدج كربلا رمت كت بعدد(

 كح لوزج نا( كوم ىششعس نارثلا) لوب قت فرط رادو كس نلاروا لمس مكب لابوك كس كادوا( الو

 نو لع وم بع نا فو رايك( لج سد لوم كك ار انتا نامه ارب لوما هو كس لاؤاق [قوغد فالغرب دوج واب كس نلاحا
 ( مركت يابن الاوةاتلوكروا( عيعنلا اذه ىف وه نما حرر لا تردابع فو ادت ريب )لح لد لش خر ذود شيم دج

 يدب لك تارك دامي دوا كل ب اجومعس ذك ايوتنا كلا نت 0 اركي كي ككل نزلا لكنا هدو 6 اج ايددكتلالا
 لي رافك ادوا( نايعمج لوقاكب رع لا جنان جسوم للي دبتتسس اي فلاي يروا جس جتا فلارعق جس اك اها اتقا-

 للاي كح يأ ووو بج كك كلاب( لئدار مم نيفنانم لير بطخ كس عج ) ل تس )ناك فرط كي آو وكل ب اكول تي
 كلا __ترطحلا (يعلو رو قا« ابك نبأ وحس ماستر ) لإ كس كلاس مدد أو تس. اهرباب حس
 )لادوات دال قلع ( وم تس كقافنإل ب تاشباوخ لافت باق دجتاسكس فلارعتروا مافن آائفل) ىلا رف تئابايك
 لرب. ةعاسلا مهيتات نا )هس ذايب نادك ؤرظتخ وت كس تميت ل( هكرافك )كي وس( جس جانرفوكت لا ىلا تقلا( نمت ومش

 تميت تاءالع) لو لب 1 ل لمتأ تا كوس( مد ليا ) ياها( مهيت ات نا الا رهالا سيئ - قو ملال تراي لات
 ناتتتو ىف لوم كك آنس اسيا ولا تمم ايت بد وس( لاو لما كيا هزل ارت  قروآ فيبر تس ند لاف قه ترض ار



 اوجاع تمم 14 6كساج لال ةروس. "روم اه ا عم يرسله رن نام

 0 لتتم دابع ل اق لوكروا كس ثلا ربل هكر نقي يآ 3(: شدآر اكنلامعا تنطو سا تي يي دن خل )كوبر سستت لاب انجل
 لو موصت لس يه ادد ) سد كال | ىلاعم كروصتالبذ قباروا ( اك 1م اكل م تميت ب - كح دكت يهدي ىا يس! آى“
 وسشا زور لك يا رف وب رك قم روطت انج جس ددنب راكرب لا تما لسمك يس كس للا نا رف كس ل ومروضا
 مك فس انغتسسا كل كس ناوربفج /حسلذا دا ل ل قرا نورنا يسر( ليت اغتمسارأب
 هدرا سي لساع كدا تار اتكرر ل تنس دددا( كك كل راكم اكل لن ند ) فري كلج # راهم لاقت شلا دوا( عسا
 4 لوج نوم ك كس بس باطخ يي دواومر ةسدؤ تاااذإل ل نا لاح لوك فققاو تس تاالاح لكي داب
 -( ترشد

 خلا فكئيرق نم لم لك ايجى - 2س اجانا ددقم جم ايدداههسدارملاعأ زايئكس هلل نة رق نمل ل

 - وم كف اضم را لج

 يق سس 00-- لثم . نوقتملا دعو

 ىلتي اميف هيوبيس لوقب نك ثبرعلا كن ااراهنا اهيف رواج ررقمن وعمست اه لص ب رض وقباعس فورت * تس ءارتما

 جريش ىلإ ام بص راهنا اهيف رواه مكيلع
 -<_راهنا اهيف نوقتملا دعو ىتلأ ةنجلا فرص تراكمت دئاذال تا

 فرعي رك سبباووكر تيس ءادتموج ليكم اع لوك شلك كوم لاق ر لي ترروص اسر يثراهناا اهيف رداع ءارتبمة نجلا لشم

 | -لركاوم سنار
 تدايعركن ا ردقم ف اضمرواراكم ازمه وكيع نبا لم للاب ترآ كس دج رمثرافلا ىف دلاخ وه نمك تءارتبسةنجلا لثع ."
 نم ءازج لفمك وب حررط لا ترايغيرزل كيد: رثثزروا دلاخ وه نمك ةنجعلا لها لثما . لو ةسرك يو حررط لا

 - لو قوم لدنك نلت ككل ب راهنا اهيف لمتد حإ كس لا! دلاخ وه
 . راهنا اهيف ةرقتسم ىاك كاع لاعوي
 -<- باو اكردقملاوساي ور اهنا اهيف ىلا كرمت مارت ربت"

 د لاك اهرنمت لع لعج للا بلاس 6 قناه اهيف ىتلا دج انج ع ررتلص يوكن لاس لش مكس ل صل مج يا »
 -ج اسس كيد نكس ءارثؤل وار عدوا ب راض تيد فلارعت ل ع تدار قرشا ايككل رب ىلا عمك ءاملا نسا نسا

 تالي واج قتو ل لارج قلو مرد صم لركا نيت تدرك ل يد اردا ىف كلوقب لش تروص اك ذيذل ذل كنؤم ي- ةذل
 تاو قاع 2 نوه لا
 تت تروم مولخسدعب كس وم لاو ليي تنجب حس تمعأ ارواجس لوبد ح هوم لاو لعب تنج ل تررفخم لاق [نكسو يرش رفخم

 ل وعرب اطر كوم لوو نع تلج رك رماظ هدو اضرروا ىرونشوتو ارمهعس ترفخمل ايل راشا فرط كب اوت لس لاذ هل 0

 -اهق بانك اضرب تبرم ل اينددككالاع كوب لاب اك ءامتدد» تكاد زب

 رب دلاخوم ع فوطتماوقسروا سى راكتا ماههفنتا هزمت لم ل“ ميعنلا اذه ىف وه نم فوك ا رتسروا عري دلاخ وه نمك

 < تنئاع ربك اقفل لير يياع ظوطخشروا سس تن اعرق قش ا رع اكيسا عفط قرف لش لولو



 6 م ل د
 معسمعب م 14 0س لاق روسي 3[ خو دا | ءلزي مش لس نمل اجريت ررنو دج رت ناك ١

 .سححوو جوع حج ص نصور ع جل 2 م ل بسس ل ا رس رب ور 7 و ل 777ر  و بسس عجسبسو

 حدر لل هيتس اقتلاوأ اب لل ماحس حرب مولعم وب ىلصتاك تبيح نايعم رى لس لى ع ءاعما

 تلد تي آي لاااون(رورت لدي دمحم عيلخ لك - عمتسي نم
 نسل لسان آ جس متن للفلل رثتز لوقب -(يدركراعا فرط كى وب: بيف رن ىل ير وصتمس سا سس تعاسلا ىكا رسم افلا
 دافنتسا تس تاما < 0 قم ذونا حس فانتا ب قلاش لوقب ردا جس اتم مدقع حس ليش وج ليث كس لاصدئامذ
 تارك نع نبا نلت برج كح للغب لس ا_كورك سقى كدي رت حس دئاو ذاب حس ىايقريف لاف مكااففآ- هتأدتتبا ىا رملا

 جس لاخلا لعب ونت ساجسابكل مفرط كج
 تاتش ل تل 1 زلت نرش 2 كت فايروس صدد كيا ىلع سن مقنع شهيب عجري ال

 تل ركةردج دعس يآ ف فان لمد نارك تاب طولك امس

 مكتبا ردا ريو رق ندا كرو ؟ف يرتب ترض كسير تامل نا ىرفص_ ل ىكعررطود تمي تاالع - اهيطا رشا
 جل دعي روم ن وأرواح مدقم نوب يترتب ل نلا لي دوك لن لئوضنوج تمم ايق تم اءالعو ريب يسم

 تس دارم تمم ايف ب ناد ع نرواح لوم لدي م مايقدا زك قب ترضأأر م لم طدد اع ىلاس اقروا كوبرا اءاممرم ناخد

 لوم ليرماط قاد

 ”ذعلا مهل فيك ىل_تفهذج ب اوت اكل تع ضرتمل قب مهت ءاج اذا رواه روم ادتبموها ركذ بس مدقمرتي مهل ىناف
 -نورك لتي فيكف ةعاسلا مهت ءاج اذا

 علا نم تنا ام ىلع مدف ةعاسلا ترضح اذا ركذتلا عفني ال هنا تملع اذا ىا -ث بترمرب نايب دمتم ب - ملعاف
 ايت نامبا ىريلتت/ انس بولطم لوبي لعيد روان تكس قس ملت لبئدلاو مليا لإ عدو نمت مكر ةينادحولاب
 لح وم لام ى”ن اما
 هاب يقيا نجري ركلات قاس قاما جسدارسد
 - انالبأن دقيا نق ع هرباشم جردارست
 عم سس تس حلا نااح دارمدو تس لاب 20 : وكول «كااس 1و ؤوج حس ءاهجنا وفد لضم لاقت قرشبر وا تعيب ىلا ا رفغتسا و

 يس لكم اومن الاوس لين تس ركس نلت
 دبكه لاقت سولت اف لمت ايمانا

 لبيع 7 !ت نيذلا ناتي انتو نايبىانمجااكت لآ اكان كرافكردا يل ايمان ينؤم سس تاآلب م تايآابلر

 يروا ل ارئانرب لارافك نيد مات رك رفرك وكنا زعهسرافكل ب نايمرورواج لت كل يفت ليدلاخ وه نمك روا

 بس نايباكريكدورعوروا لارعاو لاوحا كس نا وم ورافك دعب كح ىلا لي يرن لل لذ

 -تسءاشاسمالا نيل نيرر وطب نع نايمردروارل ذاكر يكد« تمر «تيفبك( ىنت انمح عمتسي نع مهنم وتم 1

 عم في كتر قرا سد تسكت رج سكب جف ترض آل لاوقن سابك نا... :تاياورو لوزن ناش



 حارس 14 تعج لاق: 20 اربد اد / 2 شرج« نم البر ييضت رشوة لاك

11111011010119 
 نم نياكو تم اريل اةيلهاجحلا لوخ دب لدق وا هلتاق ريغ لمق وا همرح ىف هللا ىلع انع نم ءادعالا ىنعاف ككنع جرخا
 لول زا ةيرق

 جرو كل ينام روبرت ن يصل تجد كرش لش لاك ترضخ[ وفود نفانعو ناك جس لس نر نا لد وتد

 هظرايكنس ترتاا» تلا قازىأ وطب ركل كل ماب حس لاكروا تعد لل ”فيرتس الدوس نانم نام لح ظعااك ب آس

 كا ( ةناو لي تيوع قج نر ضقت تكلا ضبطت رمل لول زان عمتسي نم مهنمو تع آيا -اهتايامرف
 -لوملذا اودتها نيذلاوتعأب ايلا لا هسا لب دخيل جرا بخ

 مله ل ثيد حرك اهلج لن تاج دج 2. احكي انش يانا ررط كل ذي دج فاك لاو رفك نيذلا و. ---: :4 رخل
 لايورجج لالالا سرع بو لاهي - ملك عررطسي اب جاع لكل 2 تفكر سركيس كي | ناؤصروا جس اجاكس تنآتداسرفاك
 -<ءايتك_- ل نارف ا

 هس ريمروا ىلا شلاح لورهش مانغا دك له سدا رفرل وعهد ريآل ترضخ توك تي ا بال ةيرق نم نياكو

 هس ماركس قدابداشرا لش لسلس ىلا _اجام نر دوت ل لاقل لس دوبجري كاك قاف دون مقرين را تسر بس كيد
 اهي ؟ك واود كنا فاس لوكولطام ىلاتلا لعاوج للي سرج الا فرك ترم لوبا رم انوك ل وم كرو اع رق ا :

 نقي و تزيصب روي وا ناني تييهندج جهدا قش ةنيب ىلع ناك نما 3 قلع ومربام ايلدبو كيت
 يب ركوب لبث ردن اج حس اهدنا هد كيادا_< ا. داج الجان ةدخد هك ب ري سمار بداشكر وا فافش فص لاو تتئادص وتس
 همت امج اوكري ءّلارب وكل اميتاب د نكء اهدا ايبا كتي + 1 تاشباوف ادي - ل لالا يشم ار هسا دوت [نارك

 و يعدي تسكر تلادع ثلا ةيجس يبارك لن كك ومرمارب لافو ورب حسدابقفا هس جرعروا دقن ايك 5 اذن لعب سب د

 دج داًراكل ورش كم راج لابي ةنجلا 00000 :ئ رن عنج

 هر زلاردا لرتتد 7 لاي
 ل ازف فيطتءابصدود-'

 < نولود لود لامشسربشوا-

 570 ارشروا#"
 احرك يق كت حررط كر ع مددوكل يأ كلنا كلا لكلب تيفيكو تقي اوم كارت كمان فرص لن لاو كا يندروا تلج

 تدشكح لاي لاوسايكاكت سرور رش لع نلا ل لوم لتر, ايشا كادوا تنتج بكر مس شو رمت زجر كاين درا يندم الع

 نة وم سرق ارك[ ل فتون لاوس اك ظاي ليي زطو تذل ف زج قس اتش كمان اريقسرإ نتن عننم« رشات

 اههيف ال لي رطنوف# يبو نيكد ايشا مانق كاب هدول ثم يقل اجايل نلامدن لديك رفق ماوكت ننج وفل رضوي اى ءايشا نحت سانا
 و( هراغا فرط كت يصوصتى اديان رلمدقمربثل م لوغ



 0م [ 4 "هذ لاق هوس "رجوي انا مس هلو نال اجريت رشم تنال

 50 ارم ىلاعم قش لس ةقافلا بسس نان كت رواه دك اكتالوكام قت 2111111111

 اوس قووقشوخو ترفخمروا جس لق رورض اندم لئامتلس لونج ايداك ل و زيج نلا تلا د لات رورض كتي زاك ل ناد لإ
 انقزرا مهللا كاك اك تفرك تاباك هد ةد دوا اكد لاط هس لايذ كس لاطخ ليد مة اج ادرك كرب روط سدو

 ترام ىل الكي كلبي كرم وثروو لك رانلا ىف دلاخ وه نمك ران مى اقتدعب لس لا... - ...:لاع كل وخز ور

  هنم هللا انذاعا_ لير لك 0م كت  اها اكملس_ اوم اوك اجتنا ىلإ

 مع تكد درسا را نلوتت ال دلو دوس عن ايام رو ونجولا ىوثيي تسي ل ىفإي تل_ وتكلم ا لهن تي آى رسود
 1 2س ل يرسل يصر نكرم لابو هبا او تنمو رقم رج مل ويب شا اكل

 زر_-تاقتداج لام ف انشا فكنت م عمتسي نم مهنمو تيآدعإ لس لاتاكس رفاك اوس 100 الغور اكن بشل نم

 40-3 0 تس دذإب راو شدوا لو تلح تابائرول نجس تدم فرط قرسد» لركن تس ا ناك هك ع تابكي آللي

 د خيا نتصتاسروااهق» اتناك دابا كتبك لا رالف ير ظ لابوك اتاي رفراشر ايلن_.ةقم روت اا نب جب كلكم

 لوك وليا لنك لول ىلا ل علا يي "الار اج ل سلع حرر 11 سوبا لش 57 20000 دما لولو

 ”اراةعساتوتيشااكغخ ب تارك ىلاهسفاظرب كس لا- < لاجور لت كا ىدب كوم بلس لأ 2 < اي درك جي لولد
 تح لام ىلع نم درت دا م وسل ىتادوا ام اعاتبك تش للحب تعاد ب ند

 كروأ تاعتاو 392 حسم وج 2 نئابس سرزعومو تبيادب؛ تتلو تل م ني_نورظني لهف..---- عرماي تابالع

 ما أب مبسم تمت تل ناموا لاو هس كج اكراظتارث باوك نجوي بسريفوو رعوروا لبا ثم

 0 0 وشتم الغ زج لو رابقنا ا الكي جد فاكس ننس ١ تقولك وف

 50 ا شن لك ذو حس بس لك مميت قس ني دي اءايخالا منان دوت رظتنر اهنا بسس نحقق

 11 ىو لاش ع دايث_< ايل ءاارفزيت اهك ةعاسلاو انا ل تب حولى ا < قابل قت تمايق با

 اا ع مايق تءايالعد والعكس هذ وممرج ورمل قش وخل تضايق رواق ترضخ حررط

 ب انج وم ل ثا. ب آروبل اكتمال بس نادرو لو تمايق تاءاطط تدب: نلايعدب حبت حررط ىا_هايكرك

 نانا 1 برغم باج بارق [ عرولطاب لاجد جرو خي كج لوزن د لبر تاء الع قع .رث لابي تس تمايق تاءالعروا
 ل رودحم تم اق ج ركل و: بعرس نا ذك ناوي نووي 22101 ةمارؤ تى ورود كاز

 .ذرعم رس تار قد لوق فد روا اكو مر تتم نامي ا تكي مج دع لس اج آت مايق ليضمن جدا ارم يتو كك سا لوم

 تايدرلج اطياب ذساذ كلما تم آ_ميلج ىف ركرايظن ادار كراففتنسا نامي

 ا 0 للون بط اي روط اخ قب ترضخ [ن ايس ماعرج لا باطخري ددا ا :انركرافختتسا اكرم

 وصقل 20 - لاتبش اكذيسد تدارقرب ك- يآرب ديحؤقو ريقي ركأ حريم لك نوب مومحاا ذب ترض كوب ؟و مدا م



 هرب الور يقع ررشومج ضن 1 مسج اح طلو رسمك تم 14كم لاق بلانت روس رسم

 7 وتوم ولمس هلي وكيلا امور دواس اسوم انرك م اك ادلى 1 ءررصقم يمتد جس لاب قاتم ةساج تدك لول

 وصقل امو وروامك بتي راك ا لير عال مكا ونمو مكبلقتم انج ع ركوب انانموكل وسدد مكبو حس شف كمي

 7 راو تينا متي تعاد لت شرا ةراطق لاسر مد اجس ا داجابكس موصت بي كسانيد الثج ب حسك اطلس رو

 ناميا لاوزروا بام انبد ماقلت ا بج ل افون رب لسع اكبر فتيجردا جلاب
 ازسدوأ ل كك كا ام اقروا لج اجوم ىضففلاب رو جس ايان حس لوبان انقيل او سرك نانوكياريا دوغ ةسلاب
 5 لتع اطاكات جد ةسد أع

 رك وهجوم اتم نبك واولبي كا تنبه لي ماك 1 20 داتا انج جس اتوب تييأيح بس جكسار لوي وصفا كك يرجع
 لاكغا لوكس“ كين ذل ا لاو وب لش تنأي تنال ىكواكراب نايرقم_س اتوهراشوت اترك تاني ركرايتبطا و لبي تتر
 بدر ل يش تروي 39 رقرافلا قل ترض ارماني لات لود ارم“ ف زاجج 0/1 ل ارم 0 1-لا نول اماني

 همر مع

 ركذاكل سة لمت لاتاف ب ًرولادم اوك ركينقفي ب 1دكك_ نيو كب دورواإ يد كونرل رك موتك ن با ثباريكل لس نايسردمك

 نضال روش نب

 نول انرك يت تءاظذ كن د ل 0

 رك ايكمدقم ير فوك وصا داتا سا ذيب بأ روأ- كف طك ترمب ىلا نر قب آجاج هس تبارملا ةال ناو ل
 ري ماد مدقم نير وا هت كأو فرصا ناجح ضر فاكرو اق يشم نوم حتما سل انكر سارع ىلا
 رول وب ديق هس ركل وق كج ناواتروا رف لل لسءلس لون ديقق ل هادا 07 لذا نتعب همت كاد

 كل ىاايكهروواهت رق الكاك السرو لاعهتسا رف ج سن تمروص كندر كل وكاركك_اهق لت رم دما وفروا عراصم لوك انوكدج كاني د

 تاوقاسأ

 1100000 اد« مكاكرافختتما لت لونا ىت ما لايكات توج تلبي قو تابع ل داب ال ضع
 كل ساس قكق و تداثب لك لاح“ بنل” لإ لطيزخل كم ىادارمسهانكا كلي أبا كبنذ نم مدقت اه هللا كلر فغيل تم
 نع قلب تلا |يهنا تلمس

 - ب راهتتج_كح وكل عفر زوداي تشم ر اك اركر كنس تاريغتم اة ككدع سس مدع مكاوثم و مكبلق

 دكربتروا كت بحد قوشركب ارشروا ل ىلاض ملل دودروا لييداعور تايحال ىلإ ل هراشا للا را راهنا اهيفا.... رتل

 - لوريم تروص كل اوقا ناري سن رواج ايار ف ترروص ب رقو ل
 تح يس انمانركا ندع ورب ةيساتتاس يس 2ك ةراشماكجسهراشل لي للاهل الا هلا ال هنا ملع

 ةَرْوُس تلزنأ اًذِإَف ٍداَيحْل ٌركِذ ايف ةَرْوس تلي ال الُوَل ٍداَهَحْنِل اَط 71 ومما نيِدْلا لوَعي

 كح أ وُ مهول ف نا يول أ لاَ انف َوكْذَو تش اهني ستي 1 أ ةَمكخ

 َنْوْفاَحَي ْمُهَف ىأ هَل ةَيِهاَركَو ُهْنِم اًفوَح ”ِتْوَمْلا َسِدْيَلَع َىِشْعَمْلا َرْطَن كِل َنْوُرظني َنْوُمِفنملا مم



 0 ليز 1 2

 سرح ار مكب ىلا روس 55 راب |ثرذ متري نمل اجر يسفتار شو #ج تناك

 ِمَرَع اذاف كل ودع ّىَأ "توم لو ل ةعاط رب 1م 4“ ) ْمُهَل لاف ان و هْرْكيَو لاقل نب

5 . 5 2 0 : 

 اذا تاكل ةليش 4 ؛) ْمُهَّل اريح َناكَل ةَعاَّلاَو نامي 5 هللا !وُقَدَص ولف ُلاََْل َضَرَف ىَأ رمال
 5 تا

5 - 5-2 

 نغ ْمُحْضَرْعأ ُمتيْلوَت نإ ْكَلَعَل ىأ باطحلا ىلإ ةّيغْلا ٍنَع ُتافيتل ِهيفَو اَهِحَتْفَو ِنيَسلا ٍرْسَك 4 <ب متيَسَع له

 ٍلتَعلاَو يعل ْنِم ةّيلِماَجلا ٍرْمآ ىِلاَوُوْعَت ىا 409 ْمُكَماَحْرَاَوُْطَقَتَو ٍضْرالا يف اًوُدِسْفَت نأ ناَمْيإْلا

 نع يسال ْمُهَراَصِنا ىَمْعَاَو تسلا خ 6-5 رم معسل موق نزلا َنوُتِسْمُملا ى كلذلوأ

 نإ هنوف الف .4:هجاَهّلاَقأ م مهل بْوْلُق ىلع ليم َذ وحلا نوري ناقل َنووَّبََعَ اق ادا ٍقيِرَط

 ىلُماَو مهل نير َلْوَس ُيظيشلا ْئَدْمْلا ُهُهَّل نيب يبت اَم دْعَبأ نو مرا ىلع تقيل وُ نا

 ِمهَلالْصإ ئىأ كللذ ْمهَل ] م َوُهَف ىلاَعت ِهِتَد اَرإب ناطيشلا ىلْمُمْلاَو ِماَلاَو ِهجْتَمبَو ِهِلَوأ ضب 007

 ىلَخ ةَنَواَعُمْلا رْمآ ارمآلا ٍضْعَب يف ْمكُعْيِطنَس نير شمل ىلا لَن ام اًوُهرَك َنْيِذَلِل ١ َوْلاَق ُمُهن

 مهَرارسإ ملكي للا و لات هل ري ١م كيذا ذم دا نع ىلا يقوي د

 ر لاح َنْوُبِرْصَي ٌةكْيلمْا ُمُهْن وت اذإ ْمُهَلاَح ٍفبكَف ٌرَكْصُم اهرشكي َو م رس عمج ِةَرْمَهْلا حبب 2009

 ةرزملا ةلاتلا ىلغ نيو يل كلذ ديب نب , يفتي قره ميج مهو هوجو اك

 ٌبِسَح مأ. +:5و مُهَلاَمْعَأ طَبْخَف هْيِض ٌرَياَمب لَمَعَل ىُةَئاَوْضِر اًوُهِرْكَو ا 3

 را ِضَرَم ْمِهبْوَلُق ف َنْيِذَ

 ٍمَسَقِ واَولا ْمُهنفِرْعَلَو ْمهيَمالَع ٠ مُهمْيِسب ُمُهتَْرَعََف ىف ْماَّلل ٍت راركو مهك انف 1

 ِرْما ٌنيَحْمَت هيف اب اًوُصِرَعُي أب َكَدْنِع اَوُملكَت اذا ُهاَنْعَم ىَأ "لوقا ٍنحَل ف هباَوج ام ُدْعَب امَو ٍفوُذَحَم

 ويطلع علقت يع ورع ٍداَهَجْلإب ْمُكُنَربَحَ مكنولْبَلو د ْمُحلاَمع مَعَ لاو د ا

 وا يس و

 ! قيرط هللا لس ْنَع اَوُدَصواْورفك يلا نإ ةقلثلا لاعفألا ِْف نٌواَو ,ءايلب ِهريغَو داهجلا ىف

 ل ليس ىَتمَم َوُه ىلا مُهَل نيب اَم دب ِْم :ِئاَح َلْوْسرلا اوُفاَشو

 نيف يمعْطعملا ىف تل اًباَوَت حالا ف اَهَل نوري الف اهون و ٍةفدص نب د

 اًولطبت الَو َلُوْسّرلا اوُعْيِطََو هللا اوُعيطأ اًونما ن ةلذلا امنا ريناد ةَطيَرُق ىف و نكي :تناكتما
 اًوتاَم مث ىدُهلا َوُه غو هير هللا لبيس ُنَع اَوُنَص و اًوُرَفك ّن يلا نإ لَم 1 م يق يل



 سراح! هرب تي 1 0 2 له ل |( ةروس؟ "سيكو داي 01 70 5 اجري عر توت 2 ا
1 

 َدبلّسلا ىلإ اَوُع ُدَت َو اًوُيِعَصُت اونهت اأَق ٍبيِلَقْلا باححصأ ىِف ْتَلْرَت 0-4: ْمُهَلهّللا َرِفغَي ْنَلف ٌرافك ْمُه 0 ٠ 5 ا لا ل وادا 2 502 م" ينو نب كيو موف 5 د ا ا ل
 دق و لود ا يم ا ت3 ريما م م د و مصل 5

 ٍلعملا مال ْواَو هنم فذ ةَنولغالا ل اذإ رافكلا ٌعَم حلصلا أ اًهِرْسْكَو ِنْيسلا حت

 امنا: اهنا نأ معمر ْمُكلاَمْعأ ْمُكَصْفن مكي ْن رضنلاَو نوعا ْمُكَعَم ُهللاَو نورهاعلا وبلغ

 ْمُكَب ْوي ٍةرحاةلرْومَأ نم كلذ و هللا اًوقتتاَو ًونمْوَ ١ ”ٌوهَلَو ٌبِعَل ابو لآغيْشإلا يآ اَيْندلا ويح

 مكفْحيف اهْوْمكلتْسَي نإ انف ورمل ةركزلا لب منيح حج ْمُكلاومآ مكس اَلَو مكر
 ور َنوَعُدَت ٍءال هاي مش ذ اه مالسإلا نْيدِل ي-ه) مكن اعْضَأ ٌجِرخُي َو اًوَلَحبت اهبلَط َْنعِل
 0 هِسْفْن ُنَع ُلَخْبَي اَمْنإَف لحب ُنَم زو لخبي نق مكدمف مك ضف امال ٍلْي
 ادَب ُُهلَعُجَي ىأ مكر يَغ امْوَق لِ 7 دبتسُي ِهتَع انو نوي ارا ماو مكيف نُقل

3 
 لج ْوُرَع هَل َنيِعيِطم لب ِهِتَعاَط ْنَع َّى 5 هلا ف 8 : يمج مكلاتما اًوئْوَحَي

 سم ) أوج لذ انش لوب تروس لوك اك الل و تكل ( ع+ نس رك انة كداب ) ين لاو ناك كالو دوا 0 :مر

 6-0 و

 ا كذاب ل لاروأ( ماو 0 لوكس ست شل )_ < لو# لذات تروم اص فاص لوبن: دس( لوءت رئاحا كداب ىلع

 يلا فرط كيس آدم( ين دارم نهم كيت نخل ) مد كور لب لولو كس نتتوك وو نلا لين تنحي ديس ايس انوه ل( مت رك
 قر نا ارواج قلب قير سرا دل وول تلزم لام ل حر قمت ون تاغ نورا

 ري( بدخل كس بآ )جم تيبج تبدوا تع اطا ىانلا( سيرى ةءادتم ) كل كح نلاجس ساد لي( كساد
 روا )ومرتب لق تم كك كس ار ترا( نازل امة رس( قالا ضرفرارج ) ايكوم تي ماكبج

 تارا باقي كوت قا( يضع فروا هرسكلس نس )< قل اقخاي روك مايك ث( جس بادج كا ذاول لم
 دوا تداضب كت يبا جرود لل )ود )زف ترقى ب ًاروادداهمداسف ل ايند م7( ةاجرجب حس نامي )ومر شنو رانكميركا( مكلعل سجس

 نلاروأ يدركارمموكن لا( حس نس تابت ل .ايدركرود تس تر فيا فهذا ليمن” كولو د( ىداسف )يي( كح و ةآرتابى زي زوق

 هد ككل شب لولو كس نال بايك( سلا نتر) تكسر نأتي ايلا زكا سرنا( سوارا تماطل وح ل

 وكنا فس ناش ايكوم مولتمافاصوكنا تسراه د يسكب كس للاكل ثبكربب تشب حس( قانن) فولدت ( لاثاوت تكن تل )لو

 رواج حط ل وود دج اسس مال تلا فا وب ار اع ككرودوكن اروا هايد( بيرف ع

 تاع وكول نلا رك او حس ببيع لا( © رك ارك كنا ) نس نا وزر ك بكن ا نو ازبل أ ةدار اي عس نائيش 52

 غرب فجل سم نا انبكاراب ب ع قاب ضب ابكي نين #2 كني كمادة وة راتاكسادشل#: م

 روأ( ادرك شاف زاراك لا نس ىلاهت نترك ورم رد وق لوبن ير اءاعم كس كر زاب حسدابتب وك وأو لروا ف دامجبارب تدادع ف

 تح رف بج كوم لاحايك اكن اوس( تس رد صمدت احن هرطحت سسك واتس يأ 9 ورم اسكس زك قف ارما) جان اهوكل وشزاسريفخ لكن اش

 ناج حس تروا )يي( جس لامس كلما ل ل سلكت ناجى

 لاا( تنل“ هد 10 طاح قووتشوت كارول مقارب شع اياك تارت لدتا روج كت سمو لاا( انلاك



 ُ ا حى سراب! : لال 2
 مخ هرعت #1 !توط ىلا ف ةردس ا مهما | 9 هل نيل زمر يسفر رشورمج ورمل

 22 دس 2 اد نا دن حا ريا ع - حا ردك هت ب ميو بح ب: : دن

 لل نلا ىثملاهتطلال سي ناي اكن اايلعس تنور نول وكول نق ا ؤ راكع لالا بسلم نا شا

 2 دارك خاتخ كنا )ةسداات ناش اردلاكن ات تنس اج مك ركروا( يلع لجو نونارطسرواربمت ديك ا كنا ) كعك ترب النول وترارع

 رداع اكينوطت# را ناايببر وراي آردا كس لان نايت تس( تسع )يط4س ناي أوس( < ا, ءاجايالدابدد مالك

 بس مقا دوا( حس قليوب: ل سون اره ولكنا لع للجلب اضم لاك لاس مالك رط ( حس مسابسادتج تراي كدب
 ) روطرطك م 2 نا ارايبتر بث ماجا هرب هداج ) كس لركن 01 مرورت مروا فاو لوض اك

 نثن) سلك( لاح زي) راج كل اوح اع داهقروا( لم دري داهتج) ل كساد جسر مدق تباثردا ليث نيا نك م مك يب ركموطعم
 رولا يلرفكغ# لولو نت رشالب( لو رطل وفر ودجتاس كس نارا ايلاحفا لوز ساب لاك اسر ف نيالا رف راب ع هرب د دا
 ريق رن( حدارم تسرك لاوج ) تيان ادعب ل لاك( تفلاؤم )لاس رفان كل وسررولاكورعس ( قت ) ةارهسشلا
 لأ تزف[ ات ارهن قرصا تن كه دكر كس ديس يلو وشوك لالا روك لاك يبين ناصتنوبوكدشلا فال

 هسامنس لوم لذات ل لساسيلسر أبو هل .رازإب كس نا جس دركوادا كن ويعرف الكس مالسا لع ردب كلج وج رافكس لبن |
 هقلارولايلكرفل ل لوول نيج رشالب( دس رك ريك اذلك )ورك تصدي رج وكل اتا ةييسارواوركت ععاطا كل وسررواوركتمغاطا ىدناولاو نامي
 لزق لخ كلا< ايما ول ور فاك نت ىلع نسل )شيد لوى لا رعد كرك رف اكرم ودرس( تييارب) تسرك

 راف سس رطل واود تاس كس ناييرستروا مسقط )اني و تمم ياخي روا( اناعكو تم روز ) تراب تمم تسد موس ( تلو

 بلا قثم قوم ف ذه دو تس اووج لكن لولغا لج كل عمال ل ومر بلاغ وت تروا( انا كج تم فرط ىك يب نس ومريح حس
 قدايو ةراد رم( لوكا لب اوث) لي لامعا رابشروا( كح هو ترفنإت بر رجا سس دايك دوا( بايماك

 هدروأ كك ايرفاطعرتا لست( لن ماكل تررخآوج):ركرايتفا ىو قلو نام ترك ارواح بلو و بث( لهنا لم نسا نتن ىلاكدن
 لم شك رف ) حس داتركب لط كت د اهتناروا هسا لاء حس تووركا( < بلاطم اك ةالذ هررقم فصلي راس )اهلنا لكل. سم

 جر ل هار لكدقلا كو تيرا كأول مم لاي ع دركرب اين كراوك ان قرارت( حس مالسسا نيد لير واول ركل ب منول( لس ماكس لام
 لكل لح )< جركل كيتا اوووو أع جركل ضئوج وا بن كك يو ل مضت حامايالي كل كس 53

 ئرادر مترف للا مترواو حاتم ( كس يا )بس تروا لج نان( ل امام كس هج رق )كى شارو( < اجاج الوب نر ل وأو درذع

 كرا لازلت قرافرت ٠ 0 لومدن ميت موورج اك دركاديب مول ردد( ري لدي )لج ىرابكتلا وس ورك ناهي ردا

 نس ووردت تع اا نكت لا نع

 «ٌريرج نئئاروا قازرلادبعروا_ لج 2 رف لفل يع عار كك ابك تبارك ايجي قثمال_مهيل ئل واف م٠ : نس 0

 -< مالكا مهلريخ فورعم لوقو ةعاطد ك- لاري < ديف“ مهل ئىلوا' لل 2 رف ظل ةداَ
 اي تكلريخ فورعملا لوقلا و مهل ىلوا ةعاطلا نا قي فطعر لمت المت روا لو مدنا. فوذحر تك ارش فو رعم

 م ةعاط اكفورخ* ل ركىش_ةباج الاب فورعم لوق و ةعاطلا مهل ىلواف- 52 تلاه حررظ لا ترابغر شن وأب وا دمحم

 ابكر ل فورم ل الكل نسح اي رواج حم نولي نور قمن ىل رواج م هرقخ و نإ ل تسد ض لح بتطغ

 ' - ٌتامانايربتلك "مهل ىلوا كت ع اطرد! عاب
 من قرف و لا ع ل وعلا سوفا هدا شان ونقل لانش 6 نورا رمالا مزع اذا ع بارتي: اريمخ ناكل



 بسس تدون هحح سسسل بلل ويمص د صح مي حي +

 مو 2
 تاوهركأ وا اوقاذ ىف رز هيك فدا # : لوا 37

 .اهيف قف حلا لح دي الق .لفقلا اهيلع ن 5 قحلا نوريدتي ها_باتطو: قتل ع 0 0 ملقم كلا بولق | ىلع ما

 - تمحي 070 ”اخ والك ف 5 ماطر ا اهلافتأا

 ما هعانكو يا 0 9 يد

 دود بفطعرب ل ناي تس سيلا ثانكس نأ | ل فو *ر ءاظم تروا قى بم وقل ءاكتس لادن شح ث مابا_مهل ىلماو

 ش م ايل ياست رارمسامأ لأي كس

 لجسيبباوج ل اع؟ق هت فرط ون اطيشرا_تانعع نط اكس لومي

 - اكو د زك مالكا لصف احب كى دركدانما بناج كن اطبش .مرولالس تسب اف طب ايم 1 نعد جلال انشا لو مانت

 رايب لج لب كرش ل ناكوهرك سس ادام وا دوا تكرادب ا نيج لج دوا اوه رك رو نم نمل معاك اولا ارلاق مهناب
> 

 لايتم نس ام 1و ار

 وساد 2 ةثءاصمأ ل طو تييادم

 ابا ياو رلاروا سرت اى لاس معبلاو نيس ثا ناروا هس فوت اشر 0 تس قف نارا بس 0 20021: بسح ما
 - ضر. مهبرلق ىف نيذلا بسحا لب ىا- #ة اجو ماتم مقاس لولوع اول ل بس وأب

 ها اى خم " مهناغضا

 , مهفرعتل دوام روف ءاياوج رواد تيب ولو اونا لوتتث روك كيلا ا 6 امل 0 هما لل نتا 000

 كال بودي 107 و ب. كتاسلعت وثم لا ىلع

 تا دارو سدي هع تي هنا مهك انيرال

 لانك قش رصدد ليت لاه. سب سة جساج آف دا فج نك مدي دج رالطصا- رك يفرح بيل ين قسد كس نك لوقا نأ
 دبس اتاجوب رتل ىلاغت ناهنا كاك ماا دامو للا يار ناب روم امي !انوةرجاط « اا”! ل كس مالك

 ..قي روت و ضيرعت ةهج ىلا حيرصلا ةهج نع هتلاماو هبولسا لوقلا نحل .كجسبب تابع ىتاق
 جولبن ملعن« مكدوبل رارمح_ شلل |فاروا ميو خ“ نيل تكد تغانا مدر ووكر اد بي مالك سس عيب ل نيجهت

 لوك كرت راس ليث اجو مدعلاكتاعاطاحس قدام كلن تس ركل الد تساببر ظنا ىلارتك هي مز ماع مكلامعا اولطبت ال
 1 ا را نك هاجر ناو سم مالو نقال

 كو رشات ايليت للا ور تس باهنترااك ل وادب كرف حلا كتم ان د .از؟لب قريقفكالتج نامحا بجيب «قافن ,رذك سس
 ليث لام فسم

 نك كر ل لنا سة .؟لالدتسا دس تعأ اند منالاكاضقتس ةس فاق زورونا لم مال

 هل رك ةرورشم لون لقاوف تي حس ف دل عر ورش ررط ل لاو كيد زاك نادي - تى قدك اظنق لاش بولا دورك تاس سيفتح
 دال او لاباس
 1 ل اكررب ماتم بيق

 مالسالازع ةيعطنلا ةلال الاب مكل نيبتذا - لو عير لا تن ءارخر رقت نس لام بادن كس ردص* طش ا اي اونهتالف

 يااا اونهت الف ةرخالا و ايندلا ىف رفكلا لذ

 م رن دة يضرم ري رواوب تح فرك ايلا رت ةريخ حلصلاو وأ اكسل ترانا 2 0 ماونهت ينطغا لا اوعادت الو ىااوعدتو



 سجن هرسك مم 1 0ع كلت روس ا « ركوب 2 5 7-0 05-5 5 و . تنتاك

 در سل اانا ل قوس ءاظلم اان ا ناو يسم يل 211111 يرعب

 - ل ةا.رفوكملظي ال نكس مكر تي نل “شايع نبا حركي قخلساوو مكو تي نْ
 وألم اجو عام حس لوما مترك اغار حل آمل قترواوم حن ليلا فن لن ل لإن كس ماك يبا نخل لافود وهل و بحل
 ل لب ابك وبات رو لج وبار بعل

 دبر عالما اد لت دواس نوعدتر رواق داتم ءال ره 0 ايل اء ال ونه متنا اه

 ل 0 اساس مم 1و واود لون ”س راسي لك هسفن نع لخب

 يذقروا اوم لات بارب كس نا ىتث ٌلولدعب - ك1 لوم فيل وقل ل واحس تمار” بطاقتك لال اولوعت ناو

 - يس دامرفاوبي مالسا مداخرا دس هارت حس نال بطا ذبل ( نحن نمرواوج لاشكر 0 يا

 اسد لبيب سوو معبر جسام: لا فاكو نالت كيل ”٠ لم تايآ لامه دوم ررط ورق روم 5 .: طر

 اونما نيذلا لوقيو تيبآؤدوكرركل وخلا قئانتا ف دطلا كسول ىلا ايدج ةييسا ف نام ليو وحك تميت كنز

 < هاشرا لاعدب كن 0000 بس را لاكن نوم ملحي ريبقر وطب ل
 ذهاب حس نال نكاد عددي( ننقل راسن وناس باخ تروس روش اورفك نيذلا نا
 رانك دمت من كرافل | لشم_ يباح ىنحر يك جو 0000 زفتي صيخأ كن ءاضنم لأ كي تروس اخ حس ثايأ نا با- اوم قرت

 روش تا راسل ل ل همومك نامي ىلا كباب 10 رد يبت الأ كل اتزوا لوم نتي

 200 اور نا 2 ٌقرذلكاونهت الب هو 1 1 1 - انتي ح لكراطبا شف الشلل لوي وذ نار

 20010000 ف قافناجررط ا اهديك اج كباقرلا برض تيب وم يارا يما لباني د تس ناو ظل اوبس تاج

 - جس ايكايدرك تولت رروسرب نومك لي[ لبطل ىاوفورعاوا مانقول تق نا دواكتس ماج مت

 كا تهد ابج تريك لإ لوم مولخم لري تاي[ تتسم وسرف ا [تاونما نيذلا لوقيو ثيم... ... :تاياورو لو: نناش

 ولا لدار تي ُ 0 لل رمو روس تدوس لب ساو قا لاري دبى اروب 8 انمروا اوم لان ل

 ا كرك م

 مساب وع دي ناكف نيقفانملا ىلع دعب 2 ع ىبنلا هللا لد مث -< لوقا جابك نبا ترحل ير ووو: مهنقرعتلو

 1 ل زانت تياناك عيد كتل رطل نذل لإ لاا ترام لوقب قاشلا لها ن 0 لج لا

 ىقئانهو_ ونووتاس راج لهو كلباكل ب 2 (رفروا تت تك ناني حب وبا هروب كح ناو بس ء تركو ارحب لس

 -اتار:استز تعم نلااسج د را را ارو

 هل لتتاولا انت اكوا تفل ابرة زلال باك لولا ل زلط رد وو مهلامعا طبحيم

 رقم انتم فمثوا تاز لبكرعب ا 50 ا ا م ا اور ل انسخ م انتم ل نااوفسدك وا

 0 ا 0 ل ند

 كلت روب ليرد م انت» لا زارها كس عن ثنوا9 فس ثرراحروا ١ فس لك ايعروا ش ثاق كل "| ست كك ” لادن ماتم زور كسا. وا



 خل .تنيسيح

 دربي 14« لاق مدع بند 5 مشبب ندري ررشو دج رة نماك
 2ص اا ااا ا أ ا رب يمس

 #. ايل ارانب ارغب اك ىلاب رت وكول بيب رتل كس ىلا 2ررط ا تكس نارتو ان سا رولا
 ةن لور : رمق ببط لك هش كيابل ل 6 ركع قاتلي ا اونمأ نيذلا اهيا اي

 ثيماشأبلا ايل مامر :مكلامعا اولطبت ال لس 6 3 لوع لنا: تعايد لا ليش ديغم ل لركوب سو بكس كورد سر

 تاو 11 41و جد لارتي_.ةزعال يك يكينداك تاك ترم واولاد ثطج.ناجد« م كلاب لل هاكر

 دلت تحل قتلة يد ؤاكوا_ هددت بارق اسس نفنوف ارقد ةراين نبا ترا م اه
 ولام لزانمكيكلامعا او اولطبت ال بج نأ 2 لابس لقلمك تقرر لو ليي كج 2 ار رمت ماشا ربغروا

 تع لايخ لا مارب ل مل زا رفغي ال هللا نا تاس ركن ةس اجو تخوس لاا تح شت فروا انك ايكو لايخاراع

 م ا اما

 لتلاوة داعا ل فاني جزا 3 فس اة لك فك فلول لاونأ نفق لوقو جنن: < رقت»
 كك حسدراوذر ايراد روبوت امعس لا ذيا فلل ورأ 1100 نارلس ل ئالاحجس ىلع ديد ىلا انترلاح كنا نم لباتنلاب كس نارك

 له ماكوج ريت اسكس تروسروا 5 ا 100 ن 3 20101 2 ب د شاشب شاش للكل كيس ةلوورعباكذ 1

 شانك انابيب كس ل نثزو ليلة اتسع تمل /ادابج هدايودلا د1 جس شلاح بتي لاق

 < قارب ناج كنا 5 اح ئابباركل بي اكرر وسر هت كك لا نتا تب دب الشع ىك 3

 ؟ىلاكا سوكر يق كداب اي ميج قاكتل_ كس قراوك ا قاب كيم اكدابج كب شييابد '

 ترورض داب حس موق ع ناك داب لست بهل َّى كاتي ارنا امتنا _ءابج قم -ك اوديقيل ع يبا

 ب اتاي رواوم تركني كت تح ركع اهب كس ذي تدب د نان آنم كرك ني مر عمم قا 3
 ش 1 لوب ىرلكي_ك_ سا_سبأ
 دابج رول لب ا المكر وسررواشنا 1 ب تاب كر ل ةس ءارارلا اكمالسا سرج هلا 1 نا زرماظب ق_فورعم لؤقو ةعاط

 و2 اهومروبجودايز نيل؟ 52 "اف ايكهحس تك ردجتاسوك ودرس نك سان ام 6 لارسدر لوفي تح تنذو لا وأ ذي تدور هرم

 تس اك اي 1 وااو سرك اج تروج م كاني

 ملا مكن يقوم لع تش ىك عراصم ىدين د نايات زف ورا تعفنم كدابتج تي متيسع لهف...... اسوا
 قداسف ل مك #ءاس اجا دهس كلل دهس دادازآ ركن لاوكك شورفكر وا لشاب ركاز اشم_تحت قرورضالابج كس كلايخاكل

 1 ك ركلايخاك خف انمي ناقل اموت دا ب حلا وناس ةريتو لرلسروا ل ند امر تارت رك ولروا كاك زن9ا

 كل كس نانا كتم د سرعت ا + تس دج كير اسكس لاو احب نيس ارك بع اج لش دعا فوجد قف فرك ارتباروا تل ركل وبقول ا ىك

 - اناحايلركل وقولك 0 ا اا ماظن رداع نا دل دابج ليضرغ_عس وم اكمذ_ اح لجنس

 5 تونا دابج 2 1لت ناو ء ابا شس_ن م تمل تل كس حو تموت ب حاسصروا بالاك معوق تارت وي

 ىلإ كي -اني ىاثكي تفاضناو لرعرو اح اند نانا عل تيك نابت عراد داش ل درك لا يتب اركأ لي
 ع انتشر ريدافو قلو الب لجو وو كرو شم ىماجو



 : ١ ا
 راج ست آب عال لا ةروصا رسموا 0 مل لل نا زان مح هتورمت ناحل

 1-00 45 نايبارقت وج ل سا وأتا 1 نارى ها ا 7-00 ل ا و
1 

 رم دوغ نتاخ ل نطل اج انا ىكعس لقال باطخاكت عادي ١" تروس لا تم الاها بسحب حى لإ 1كثدلس كا ا

 تاتفانم ىلا ثلج شي دناي تلا شللاو ىرابمت ا سوى : يم بلل # كا زأوم بادن وكن مت نم لقرص

 سردطا او كك ان انج كح هدرحتاساكى تلو رفا - كورك يادي كى وراد ينام ارواس ” ةايداض لم كلاس لالا

 -اوتع يل ل ؟رارعتسارب روارا او سكس نابسر دريك ساد هني قفا ما جن ار ا

 2 < لاس تاو ورتادال 0-0-3 0000 1 نلوم نم نا نو ربدتي الفا... حاولوا

 لوو لام نا عشاولا لدن بايك فدل عم ليه كب تن نك ان كس ب كل جايوك قي فولو كس نار تل
 مهنا تاذسب نع احح ذب الانتيم لولو فس نلا لش لاي كح لارج يك ايل ب دنس فس دكر اكت كن د رقي نب عي تاب ى
 بكس قد ا[ د بيت قلت مهبولق ىلع عبطف اورفتك مئاوسمأ

 كس كلت و: ربات تيردات لمالسا كييك تس. رف رفداششرا تسمو ىف دك درب لل لي نا آر ق حس نيذلا نا تيآدعإ لس للا
 كسا ل دابج كح قدام تاب ع لم لولو كس نا دس : ارش كوبل 2 وم ل 1 اهرلكت تاباقإ امل ؟تاودعب

 ل رك مسلوب نان ؟هدئافايكحس ةييسد نابل كس نتا كس بيرم 0 نال نا انعم

 ل يبدد لذ بك د اك اساكتدلا ضن لاو 7 مل ل وم نال جرب افتر ب

 - لا كرودرواايو مساك شيا ناطيختر ص

 بج تس لاح نا تيا كيا واهو تس د6 يك سس سارت نلاج ل دابج كت قئراج قد لمد لكأ تس نبا مهتفوت اذا فيكف كآ
 يكل نا قتفاتاراكى رونشوف كرفلا نس نوب نالكتل سابو وأكرر كب لكك نابويع طل نك ايآحو 2ك

 ايبا هي سر كس هسداسلس نادال اش اسرظنم لت ابي تقول ذ_رم#ل_ ساعدة لوو يأت 055

 لاذ لع شك ناقل سيب ؟سيلتكى طي شب كنا لور تقفانم كن ا.كعلايخيي لأ لقتل نيذلا بسح ما
 اكس دروع كلاكأ ادرك مال ابج كاب

 يا قا تحلى ركيس قلاب عد ناشف مان, مان نا نم قاس ايما ثءاضن ولو... -..:نل يي كى ”انمو سل

 روان تل لول 1نلاقب وكر طر ويدل راد داع تاز نيب كليا ضرك مت

 تس هربا كس اجل ع ثييداحا *” جدا دجادج كرد جاتتع كلا دع ذر فد جن روت كب كت ابك نم

 ىلا هلاك جس ناو روا_اكدجايكا ايياركن اتي حس نئارقس موورواوتقزرط ولا ي دالاس خس آر كراجإ مانب مانوكن مانع

 لوم 9 ويش لوأور تياورروا 0 تيأ ل ترو ل ا تساوت مولحم ا تس - تعاور لابن 0 "و يرق 01 دعإ د

 -ءايكاي درا 2 لك تدبر رء اك راب باق" 2 2 - لو قاتم اللا اكباتبر سك 10

 2 جدارت خلا ءاشن رد ا ربا ل نا ا كب هاج تايادد كروان م تر طت بلا
 0 :م انرحإ سات السن احن ا 2 1 50 ناار لسد رق أ ايرواتس

 ناتالي كك كش لا --7 موب تن تت كتاياور لس“ 0 ني داع ع عين انو ع تررطتل تروا قير



 هت رسبت 1 طل ةروصكا هدايا ا م نال اجر يفر شوج تناك
 هم هجرع_عيرس ردم سم عب ووك نوك تحس يعفي دع ساس 27 نت تا هل 2-2727 72 سس ا “2 شل” ل "تس نت ا ست اننا تف نا” اتش

-/ 

 8 0 نم يد الخد يا دي دج مل لا 0 م لاو و اني درال رلوكر تكي_ءاشن ول 17 مهتفرعلف 7 يرضع اع ل

 53 "ان نابل ترو بلآ

 2 اج انج حسه رج لات باوم لب دات شتاوي أ ثا لائم مال نة كيرف حط اك كك تاو ع هتف رعلف تا رعت بر وا
 دج لوو مولح فيطاو داي ذر هرقل د ل

 كس مريخ داج ءرل يمد ايلي لاك 1 قي تيفي نا لحس دقلاركل م اجر سا للاع اكن لا دب كس داش اكس

 تأ ماكر نيكو اجا اتبرممل تان ناو نك ام ناو اناج لكس نال يبد ذاك كس ذل وكس رك سار: ماا

 00-5 ا ًِ رع نتا نر قو ردو عزز لويرلا عيب تطل ع تعاشر نيدهاجملا ملعن

 ركن لاصقن لان تاو عال *_ اورفك نيذلا نا.. ..... 1 كشاتقافنورفك

 لل باطمدس مكس لوسرورفلا تق مو تس طاب رماة وري ودابتج تس اًنكسا اء ل كان بوم "نس داسفس امد ل ةسكناصتن ابا
 داكار بسن نزولا هل لاا لابي كس هللا لع: تكلس ةرادد نكد أبنا مق قو ترتبط ىف ا ل درو لل ءانتما لال وق ليا

 واي بو لافاني 1 2006 .ى# زوم رار نبى رطل اوك لدم كيك السر اعش تخط كيا ساس

 جاي دوك لس كس خومكل بيكا, مد كياوج ايكو ترك ذاكرا را العب سد

 بد نو نيم ةورجي لوا لعن لامغلإي تس فوم لن نامي تقلا فك وسروملا سعر لآ رف انروا راورمتام 0

 20 ولروصت ل وأود نلا حس رجال جس ليا نتانرغكر وا لم ىلانم ون لص فك ب ( دا ترا ) نقال قل رسل“ باير فكروا لسا فك

 اتت لح سود لك 1 2 2 تروم وعداد 4 5 لنادسر 21 أبيض لارا تف انمورواد ايري كلاما

 ..ج لير زك مكتاقدص اولطبت ال تي آل صنى جة اجيد لا و ىلا لن اوم طرش كت
 لكن املستروا_ت جكس امرشب تفلازت كر افك مح كل الناي رك مناك تفل كود لاتاو نابي لاعرجب

 لا لا حس يجرم الط تل تخ طرشبال كوتش دق ل نارك جس سراب لم لاف نا واجس لغتك مش ال امرشب لاتفلا#
 تنك ا تنفلاثثل فاكرك فل انعىن هس نب دقو دسار

 را ا و را ةوط فينا لحل اولطبت ال تيا: ف ازتخا ف اوشي_يضنح

 رش كساقبإب تنك تن, ضن ل ءا جا كس تدابعلئويك جيس رجاظر جو لل لسا لن تس كل الدتسا نفح وج حس يمرقل لاي هدو
 ل ريما ع وطتملا ن ناش دم تعنار/ لكل اطبارب رك لالباج كاني د ذل ك(رورش لانة بل عفاش لا

 م س2 _ىاح هلالدلا ىنظروا توبتلا قطتي اريج 2 كسل جو كلللد
 ا ء كس را كل ورفاكلا ما رف_ وتب ملدا قولان ورخام [باءامت نايباك  اصقن وانو هس رفكك كابي

 د نورتس دار لال ودزاج كل ورفاكن نر
 نال لاح ير شانك رح نامي اوى لو سودروا سس طرش انج دارشرب ير 528 0 د جلا

 -ايداشك 0 لدلو ل ١ لور درو رن 58 و اتراك تك ا فرشم ارت لهذي دوا تح ال تئايخ لاس



 سها هربت #1 "عج لاق ةروص ا رم م0 مشل ندلالب رف ررشودمج 2نالاك

 ادم ب وتتم كرإ انكرولانوئادخ ب ديتأكل رونايلسن جس داجا يفلت انهت و : حس لاتوويش انام ىل وزب

 رافت نوزع فرط م رس نق اننا ذل ماتم داك انكسر ونايكو:مولخم بج انو
 ركع قسد تابهو 0 ٌثراصم 0 راس لاي-كح لانا هدرا نب ” اوم نأ راي

 ةلاريغز 0 كدتشزناج ىتور وا لمألاو سلم بتترعري وانك واحس هانكي ملتي جالو لت ورماندوا هسا
 كذآ ةيك بلاغك اروئ[ لوم لبو كرب لاماراب رم اكو عدا سمسدابع ةلباوأ كوم مت تائاردالاقتساو م ست الو

 تعا كرمدد لوي لو بطال نسم معدد - ايل مارا هدعو مل 9 ركع نوت لاا لوك ف بتجس دأرب [ىسرلا تراث ب روا

 تسال ىةرعإ كس اد 0 ارم قد لق لابي لك ل كريت لكن اما اسكس بلظ ةءود لا ل نينموم متنك نا نولعالا متناو

 5 ملأ رت 000010

١ 

 0 امج دقات ا اا د ف لباس تزخ أ اينادلا ةوزحلا امنا“: ......:رثزاوض اكرر ًارواايثد

 دورت ديرو 07 تالا_باتد لت رو قمو تجاعابلل لا كنالل ا لاح اقالة اعراشر لق نام
 هدر كس هل كنك فط رك لامارا سرك اك كا لا. لس قا كاع بيك شكل ١ لول اكس د
 < اتارفل سك ع ادا ؟نب دمي ك كس ذ_ لى رضي مور

 احلل الد ناميال سيب بلطمب - لد لاددابترج قا اان نامياركا لل يك لطم ناكر يق كا ونع وت نا دولا
 دال 0 انقر لم تروص كال نابياتببلا شكوت لات ااكاوسلس لاق لابو كد لا لبى لانش ان لوك دامت

 رف لاك ذات بج فس ناهيك ءاررف غلابمر وطب كل سات. اناجاعكي د رثكا لاند لا دج_سلكز_وم

 07 07 2000 لاوس لس فرط رام -لبككوت لات زلاك اس لا لاوس الا كس يساوي يك
 لاش هرتخ ل ارش ناادرم او لوا هك ا هت اتوداو اني دهس هاماسائبشكلز ناب تلك ست اوء ل ا للك

 جيررل قرا ارك ني داسا روحت لئالاح- ل سل عج ىنووتشلا يطرح لد ل نوا

 يعول نسلق كل يري روا-بس هادرماي 2ك يدك ىللشا ناصتن اراب توف كدت كل تهدتان تابت

 5 ط دج ىذا نبا تيسر 0 ثا قرسودرل ا د

 اوملسا نا كيلع نونمي -ك ةاجو مدرك حس تداعسلاتبلا- درامز راو تك ربا

 تتقشارب تمد, لو ذا ل انش تنم قلو نافاس م بعل

 ؟ا دك اكو: لاو لو ليجس لاق ل كسلا ناين ارداب نايم اس فوكو ع لاظخ الام ابيب ب للابد

 اولخبترداتايكايكريلس_ضرقل هللا ضررقي نه تع آم وج ىنرماروطووواوثيع_انركبلط اتلطمدا رمح لاوس س ب باوج

 ._ لدنك شالتث ل ل دارموار فاك |
 لارغبو ب اد لاء لوزوربصد لاو  ناكاذ فكرنا رت

 الس ركر ذن كة سانا ل ااداس وكر كا كيشيب ب للاب دسم روطك لكأ متلي داره بس لل اولخخبت ريد لئن نس وم قاد اك



 مسرب اساله 14 "ع9 لاق روس «رسأوماي م ند الجرف رو دج رنا

 ؟ يت او ىككحرروص كلل اء لاء داس ابيك جيس بجاوانييد لا اداسري
 نارا ايكرم تمي ترمب يدرب جاو كبف تدير شلل للا هس ايلركم زال سريا يس دوخ فس لاو فس رك ذاك سي باد

 روا ف راهدس تالا ك جس ري بادج ؟ اوم مكسيك اكتم و دوك ا لدا رجب جس زج ذيك داي قس لاس نلاج لوم يشرك دوا
 مد رطاخ كم يظن فلازم نا لج كس نس رك رد لام اداس تسلب جس لك ثبت تدور داي ذ كن لاج اى نلاسنا لس للسكس حرالصا
 ١ ابر لنا ترخأ عال مب تروص كت دابشيوا-نل كارا لاير

 -جس ل رايت كس تالرش ناكل جس دارم لافتا ثوم ما وقفتتل دا
 لوك والعكس كادوا ءايمنا وأى والك سرس باوج نكيا_ < ديت نركل سس نان كم اركب احصل تس لاا غارب لش لخسي نم مكنه
 2 كس احايلدارم لش ايقلا لف دا اقئامللب مولد ا اود زرسلكوو سمار احتل 3-0 قىرورض الرع ءرسال سجس ليئموصتا

 2 امايلد لك تت لاك جب بس لادم

 او ىرور ضيا زاك ز ةلحا_هسدداحب اف رطل كيل اى” ضيفنا نكي بادج؟اوم لوك ب انبي لاك شيبرد
 ةل لا دح امس داسيب ردي بس نئارثن الق ركاب ايدرا رك انما رصم اكل خي نم مكدع ل تارت تروا

 آت بوك يد باجل

 تربح ؟ هاا فرط نس نلوم ول قرسود هد ظرثلا لوساب ايل نع مار اجص ملقم ممل : تبق كما ما

 راماوك احس لابوك واكس لداف نيتي اج كراش نامي ارك كادخ- موق كادوا يايا رفاق تررضخت رك يردن ير اف نامل
 هل لا
 -ىترروتسرب شئأاتس كل راف ىللا م جل آلت وف كف الكس موق كرس دلت كانا يسد م اهنا تس جراكوو ف ارك اصدار
 روضصتو» تسوق وع ربش اليكس حي نر لرب وكنب ركهيعو ليج نعد مايا تا درا داو ورام لغو سن السا فس راف ىلا يانج

 لذ ما جردب قارصم يل واّضي سال اجامل دوك ترفينحوبا منكم اءا_قلكيل_ ليك لوب عب ف ذم ترورض ل مكس نار فس هي

 -_هاضراو هنع اىلاعت هللا ىضر

 عآلم الري حس لاركمس شم ول نوم تلد مناع مول كرسود دوا نوجد شكري حس ني دف اص تلارطت ل اولوتت نا لاعب

 - ل نادك راف نايا لا تسدد كرو ثيدع الب: لكى دادي رفا قل

 , قاوم فلاخت عراصءرجاف« قاف فاك نلمس لت جس لسا ككتسارف لب مهكانير ال ءاشن ولو ........:كولس فن اطل
 تزاجا كتل كس عر نبل ل ءاج سحري ءانج كت سارفاي مرج اكتسسارف اكد نايا جس اتاجوم زانق لن نانو ء تسدد
 - قا رف ناقوس لاذع رمدددول ايار فس اء تر طحدو خنق ترضخ آن كك تا بت كتم كنت
 وارم اترك ايبا نحن درا دلل لل اك اكتر وق كوداق تررزع> ل ىلاعملا حرور_مكلامعا اولطبت الو

 - ل تر للك كك رك ب تاكيوداوا كس لامعا حسن كانك ل تكس دارم ركل ياكل فلي سس
 رام تمدقرلكح لاح وم اديب حس بجوك ولاو نعيد مانا تامدخ ايد لتبوج س قاوم تاو ىلع ايخ د نم _اولوتت ناو

 < كسل تدك يام اك نابي جس اود انكسل ماكاو حل ترطلا _ ف لاري تاذ



 دل 2 م

 رىااىغ
 2- نيام و "ل

 تع !اةروس

2 

 تلا مصامرإا» ها مر ثم هك
 اع تورش و مدل كيب اه ا هروس 7 ١ 00 _ 5 ملأ

 كد يول ا 419: هلم 'وسي مميت ا. ويح ولا نطمح را هللا
 هليل | هأنذ اان تا لع احتفل كذ "0 0 اهحعتق . [ ل ل ل ا رع كلاما

 7 8 ةيعاو 2-7 55
 تيه. رو 0 هلا 2ك 0 7 0

 ١
 سا ل 1 ٠١

 ماي ذأ ةهمصعل لَو

 وك

 اسسولس هل د اهل ع 26 + ةيئاخلا ةاعملا مالّلاَو تت كندا 02 ِحِطاَقْلا ىلقعلا ليش كلاب 00 : واش عيلَع

 رهو هياع ف كتبي ؛ 4: اًميقَتَسُم اقيِرْط الحا ريع هب 590 ككَبَعُد ةساعنإ ُةَتَمعَ 000 حتملاب منيو
 م

 ةنيكسلا لَرْنَأ ٌىَذَّلا ْوُه دعم كدا رع اذ ًارشن «+ اًويِزَع اًرُضن هب هللا كلَ ٌرْصنَيَو مالْسإلا ٌنِبَد
 وة لل نيزك "ميامي عم انام اَوُداَدْريِل َنْيِِموُمْلا بؤلق ىف ةنيئاَمطلا 1 0 1

 منبع لل ّناكو لَعْمَل 6 هنيد رن ْذاَرَأ هَل « ضْرلاَ ِتاوُمُسلا ُةوَنُج ِهَلِلَو ُداِيِجَلاهنمَو اَهب

 منه ْمُوَمْلا ٍداَهحمْلاب َر أ ّىَ يف ودَحَمِب ٌق م - م َلَخْدُيَل د ُكِلْنِب اًعِيَتُم لي مل بهن ف «جاَمْيكَح هقلَح

 كلذ َناَكَو *هت ايس مُهنَع َرِفكُيَو اَهيِف َنيِدِلَخ رهنألا اهيخت ْنِم ُئِرْجَن ٍتنَج ِتسؤُمْلاَو
 هللاب َنيَباَطلا ٍتكِرْمُمْلا و نيكٍرْشُمْلاَو تِفُمْلَو َنيِقِشْمْلا ْبذَعيَو مل اميظَع اوفا دع

 ةريآد هبل ل 88 دمحم رسال نوط لَا عضال فايس نيس حتمب عوسلا ّنظ

 ارْيِصَم ُث ٌءاَسَو ٌمِنَهَج ُمُهَلَّدَعأَو ْمُهَدَعُي مهو مهل اللا بضع و باذن لاب * ٍءْوَسْلا

 أ هعنص ىف ؛م) اميكحخ هلم ىف اريزَع هللا ناكَو ْضْرَاْلاَو ٍتاوُمَّسلا ُدْؤَنُج ِهَلِلَو . ًاعجْرم 41)

 يدمج اًريْلَن قو دنحأاب اَينُدلا ىف اًوِشَيُم اكيفر كمل ف كلا ىلغ ؛ٌدهاَش كفلَسَوَأ ان ! كتب ًافتُم لري مَ
 هوررعتو هدعب ةثاثلا ىنو هيف ءالاو ٍءايلاب هل اَوُسَوَو للاب اًونِمْؤَتل راتلاب وس , لمع ن م اَهَيِف افوحخم م د ل 5



 م ل
 اه حارس تع 14 08 ايا ق روس ريع 3 ّ .رفو» نا نيم انج 2020 2 مان

 ةَركُب هللا يآ وحبس هلْوْسرو هلل اه ُرْييَط و دعت هوُوَوُنو ياك عم يقي ىو هورس
 50( طرح مار ريق م

 0 وه هللا نوعيابي امنا كن ة كحل ناوضرل را هيي كلنوْعياَبُي نيل 0 . ىِشَعْلاَو ةودغلاب 4:9 اليم

 ىلَغ للعم ىلاعت ّوُه ىأ 2 0787 : ؛ اوعياَب ئنأا مهيد قوق ملا َُي هللا عاطأ دَقَف لوس عُِي نب

 ىف نمو هسْفَن ىلغ ضن لانو جب زن تكي مفعل ضعت تك نمف هيلع مينراكتت ئدياج
 722 ورا ل هدإ

 ّنِم َنَوُفْلَخُمْلا كَل لؤقيَس +10 اًمْيِظَع اًرْخأ نواو ٍءايلب هَيِتْوْيَسَف هللا ُهْيَلَع َدَهلع ام
 ضصص ار لا الا 1 ايل الل ل 2 2. يالا - ُ 2-00-

 0 ماوس يعدل نم ص 1 ىلإ َكلَعَم ١ رام 1 مهفلخ يدل ىأ ةنيدملا 0 ِباَرعأل
 هللا امل ٌرفْعَتْساَف َكلَعَم م ورحل ن ير ب ل يرق ضرع

 هولا 26 نأ مهاب َنولْوف مب ابذكم ا لال رحت

 نيكل كا ّىَأ 0 ىنعتب ٌماَهْفبْسإ نَمَق لق ُمِهِراَذيعإ ْيِن وبك مهن ” مهبول ىف

 0 َنْوَلَمْحَت اَمب هللا ناك لب عفت مكب َداَرا وأ اهَضَو ٍداَضلا حن مدي ارض مكب ةاَرأ نإ ايش

 لوُسَرلا َبلَقَنب ْنَل نأ ُمتْنَظ رخخا ىلإ ٍضَرغ ْنِم ٍلاَقتنالِل نيَعْضْوَسْلا ىف ّْلَب كذب ًافِصتُم لري ْمَل

 َنْوُححْرَي الق ٍلْتقْلاب َنْوُلَصاَتْسُي مهنا ىأ / كيو ىف كلذ َنيز َو 3 دبا مهله كك نوم زل
 م

 ْنَمَو نشل اذهب لا دن نكاح نأ رثب مسح 4:> اوي موف مك و خو ذهول نك مط
 تاومشلا :فلْلُم هللَو ةديدنع هران اهو اًريعَس نير فكل انذتغأ اذاق ِهلوسَرَو , هللاب ' نِمْؤُي مل

 امي اَمصتم لرب ْمل ىآ ٠4و اًمْيِحُر اًرْوفعللا َناَكَو ' ماشي نم ُبِذَعُي َو ُءاَكَي نمل رفعي ضر

 اًنرْكتأ انوَرْف اَهوذحخ ال ريح م ناعم يم ماعم ىلإ مقلط اذ ةررك مل نوفلخُمْلا لَوْعََش ير

 هئ ادع ُهَدْيِعاَوَم ىأ مالّلا رسكي ْمِلُك و َءاَرِق ُىِفَو هلا ملك اَوََي نأ كيني َنوُدْيِرُي اَهنِم داتل مكب

 لب َنؤَوُفْيَسف انوع َْبَق أ * "لبق نم هللا َلاَق ْمكِلذَك اَنْوُعتت ْنَل ْلُق صا ةَيْيَدَحْلا لهآ َريْيَح

 2و يَ هَل ! نزل ْنِمَنُْهفُفَي اَلاًوْئاَح ْلَب كلذ كف مانع نم عم َبْيِصْب نأ اننوذدسحت

 ديِدَش ٍسأَب باَحْضآ لوا مْوَق ىلإ َنْوعدحس ارا َنئرْوكذما باَرغآلا َنِ َنْيِفْلَحْملَل لَ مُهنَ

 ا  ىلثتلا فاه ْوُهذَملا يم ةرْدَعُم لاح ْمُهَتْولِاَقتمْوُرلاو ُسِرَذ َلْيَوِةَماَميل ٌباَحْصةَفَِْحْوَُي مه لِي

 مَيلوتاَمك الو ُناَ * امسح اًرَأ هللا ُمُكَتْوُي مهلا ىلإ اًوعْيِطَت نَف نرلِتامُت لَن ”َنْوُمِلْسُي ْمُه
 ولا مس 7 00

 الو ٌجَرَح جلا ىلع الو جرح ىمهثآلا ىَلَع َسْيَل . ِلْوُم 4 «جاميلا اباَذَع ْمُكْبِذَعُي ليَ ْنَم

0 260 - 



 - حاربت 14 08ج ثوااةروسما "رسفمرإب 2 مش لهم نحل اليربسفن ردم نما

 5 05 ا م ا 22 تو 1201 رار 2 0- 2 ير نقلا داو ا 50 00

 رم ىرججت ٍتدَج نوبلاَو ِءاَلب ةلج ُذُي ُهلْوْسَرَو ةللا عطب ْنَمَو داّهجلا كرت ىف جرح ضيرملا ىلع
 ع هدد 5 8 00 م عاما هاو 3 5 ديم

 «ا> اًميِلا اباذَع نونلاو ٍءاَيلاب ةبذعي لوتي نمو رهن الا اهتحت

 تال تاق لل لسعيد مرو يوم ممم 0 7

 را يبآردير ذك تقاطوت اءاقموريفو لحبك كل لس ءدتخأ لدروس مابشالب- ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 - واير ف فاهم ل اليخ ملكا بس كا سسآ ( تس تنكرب ىكدابتب - يآ ) ىلاتدثيا لان( يروط حلاو اطكرفتك( يد ركل صيف اك
 راد تعا لال < هرشمط_ح طق قعر ياك جوب موصتماكم السلا مكي سيد بيغ كدابج اح ما قب يآ ج)

 ماونا) تما( عسسل د ذك يا ل ركل متو( عسا دوم لفادرب بيضي لرب ببسوج صاغ تلعمال لعب لناس امل

 و ترك الت تار لش لل سس د ديلغ اهنا رزلسل اوكي شلاروا( دام ي مالسا نإ ه2 لب تمر ديسوكي آداب بأ(

 ناميل اكن ادت اسكس ناهي ذي كس نادك للي لولو كس لون راسم ايكاربي( ناني ) لن نس عسا ماا دغود( وهدشولن لاشنوم ا[ تلذ)
 تراك بسس اكن ذو نايس ردا( حس ىتوابتج لع نا لعن اهل نامي ساو لان مكتوك بسجل عررط ارب لانا بهي د )وم هدايا
 تدك ( 2 سرعنص ىلا )الاو ام 6 وق ولكي )هادا( جس اكسل بس اماني تصد يد تسددا موال داببةءوركا )تك

 ناملسم( داهجلاب رمالا ىا سس لاك اس تدابع فوزج )رك ئاو ثنا رك ان( جس قتر ناش قع كا شيب نأ ) الاد
 كاذب فيو فيكس هلا يروا درك وو هانكس نادك ايدو ليت روأث يب ل نتن لكل وم كراج لير ني كس نبي نوقشت كسا قر
 ل هل رنالععو هس اسس ثنا كوت سد بازعول ل فروت وا لودرم كرش للرو'ن ودرم انه ىلا تر قلالاجروا يلاماك

 ورم ك وف راسو يفي ترضخ[ ىلا. نقتل جس ب ناكل اكن قفا نم_ حس ايظا ذب لن عت اوم لاو حتا سك ناسمضروا نادسأ اقف وسلا )
 كك نلاروا اع رركرود( حل كرم روى لاروا وعلا انييقغم نارلارولا( كب اًزعروا حلل ا الاو ندب تفوارب ب ناهس لي 1 رث

 كن جا)قاقتشا رواج يوب شارع ساكن خو لاس ًاروا- جس (ماقنم )تاك ارب ىف تبي هو دوا جس قرارت 2 كلا

 ( لع قتل تما ىقيإ لع تمايق )وي آس مت ( جس ناش اك كلانس شيب تان لب تعنص في ) جسالاو تل تصدر ذ( ل
 يصر كاب الاول الد فوت نذدد روب فاو )الاد كار ٌدروا الاو انس( تراثب قنج لأ ش ايد )روا الاو يد قاوك

 كيا ود تي وقل( وركب كادوا( تس حرر ل وفود ءاتروا ب ظافلا دعب لس ىئاددا لابي )5 ال ناايعارب لوسر كس قادوا ب شلا كول ميكا 1

 عر ترك: كلا )رول( لفرط كل وسر ودا لير يمر وفود يو الاوب ميلك[ ارو( سس دجتاسهك ءاتروااذودوددزخأل ب تأر
 ت ىئايلا نر في ) لت هس درلت معيب حس لا هون اوضر تيب ب م اتميربي دع )ل جس ررلت معيب تس بآلولوب( كفو لولود ماش

 دقلا كنج كت ديب حاج ترضخ آس لوح نلث ) سرب لوحتأب كس لا جت راكدثلا( < لن هللا عاطا دقف لوسرلا عطي نم بي
 ىادوخ ايوا( ف شو: ) وك اذن( تديبودصوإ) هس دز ندب وج جب ( كبيس: لصوب سوك لا وودي انج < مولتم لاح اكتسب كتلك

 ( ب اسكس ناونروااي )اك اءرفاطعو ادثلا بي رقطوسد جس ايكر بع سادغ فس كارب لس اكسس كارول وكت ابل صج اك

 اصكر مورس تح يآ فس دقلا لية داب كس للاي ل 1ك ببطن يه )- ليو كك هرعت حب لابي دوج رجا ناشلا م

 بأي لاو تسي دع - ليش توج حس بآل ش كح لايخ ا 2 حس رركوواب 12 ك كج هارمت ني _ملتخم لكنا بج

 ) مك وركامد لك ىقاعم كل راموس( كيل كح تاس بآ )قوت تلبس نلايعو لاء دام لبيك( كس لوم هاو سدوم تس

 ) لين دن رك غن بهو حس نااي ذي( ليث تس ا رفاشنرا ىلاخت نتاج ع وج تس انجتلن لاس آء كح اج لت جت اسد بأم متك تس كأي دلا



 اه جارتي 1481ج را ةروسل "ربما اما ل « نال الجر يت عررشورسج 2نااك

 )< ناولود اجا كحدبك أ ( نكس وحب 121111

 2 مذ نامت لولاتنارلا-داكر يتضاكج كل --داهقنح امك اضت( يس ست ان لاق هنت

 ( ح قتر اشم لك اادس )سس لس لامعا بسس داب لاهتدفلا الب اج اناني خش اي( جس حررط لوو درجت سك داض مم داض
 2 لولا كنس | نر رطستروا لوسر ل اجب ب 2 0 رتل وم لتخ قرط كيف ردو حم شرع كيا ظفاري لت لاطود كل

 2 ام آن وق تونك جاو ةاجومايافصدم لأ وناس تن ) كوت رحب وكل ول دعس داببقتساب رولكس لب 0

 ك شا بوك لاكدب لا نتن عنك هروب ) كس ومدابرب رواه كس ركنات ( رواهكس عررط كارول س) لايخ سلب تسد د

 ماقرواهنس ركزت( لانك نردد كس سرفاكفس م6 الانا « لوسر لس ارواب فلا ل مج رو( كو هايتك د

 - مرلا روف هب ثلا رواده د باغ تساي اح نإ رو ورك رغم ىلإ اس امو وو تس لل قتلا تن هطلس كعلم زر ءاوأاسأ

 ل اجل لح لربخ ةيدج كح لكبير و( اوم اركز انج )هت ترد كراج( حس قت ناش لكم كس اارسؤت

 ادغرك( تدقيرظ ل ا) لو ةتساه لإإ ' كور( سلك ل تملك )سلع هج تاسع دابا كود تاذاجا لمت
 مبكي نآ ( دعو تمل كس ريض رول صرع تا سكس مالك مكن اك ابع ل تارقسكلأر 0

 رحم ملول لي نيكو و ب سا < .ايدارفدي 0 م
 نا نيتك تبي كفار دقلب ( تلات تاي ذم لاا اج لتس اس دابق وك لال وم

 18 لوب لاو لاء ع نخوج لس واح حاب فرط نو ا مبع رقلعو كح وا رف( ليز آروطل) ح لون ايي دل اد نيس دعت

 رواج هددقم لعيب )ور 2صس ناي( ليث قودا قاف لمس سار لكبر واه دنغإ ل تاه هيمو وك عيار خا

 هللا ولك وركتععاطا لن خس كك ب حس نا متركاوس نرد للري ) لعن اجدم عيت واي( كى توون لا كت عس تايد» كبس قت اح
 كت رئاد اكد دازم كب ا ذع(هدفيلكأ )كاندرد»» ةربدج كى كلبي سلال اريجدس ركل ادرلور مك داكعسدلص لي لب"

 كفانا كل وسرورثلا تجد ليبرالي ن زوجتدابجج )يس هانك وكر راهي تروا دانك وكر ل وأ واه هانكوك شح

 هللا اكعس رك اورو رج روا- لكل وم كراج ل رم هين كح نا” ل لونج كسا( سحر طفوا سسكس اوفو. ) كس للدول

 3 تو اسس نا هثرواإي ب ذي )اكعد باع كايد ردوك ئا

 حرر لونا دفيع ب ماتم كيسي دحر م راس لوم 51 را كار لا انحتف ... ا 1

 حايك يكريبجلو ل يصب حس اظاف لذايرق ل يباع جاي ا #

 ميديا .ةأىرسم_ لم روصلا ىف خفن ودم هجيج ايريس الزوجة ابوك جي ية لرد

 لاش لب ىل ىكت ام قف كف ئاط + نفسج يخ_ لكلب دب لن مر ىادايفب اك عر ويه ايك نر ا ا

 - ليث
 وهو روااورفك نيذلا مكلتاق ولو تعال أش مماروا ليث سام لع ثسروص مالا لطم لا ًالياقسوككك مر ماما

 راينا اند كرات ل ” لال ترضخ ١ د نوت الس( ق2: 2 ./لالرسا # مهيدبا فك ىذلا

 لبر لك حس هس ىو ترضخ اروا_ ايارف راسن جز ترتد ك لمادا فس لا تضحك خا رك اكلغ نأ "ول روا

 جنز بايسارك لوس ىلا ( لأرض كي ركام قرر وا- < لاجوم قي يت ياور فلطكروا تبر سك راقترم هي جوا وم ظفر



 اهات آ4 طا ةرسس' ارباب لاا ا م شمة
 لاراب ترعسررفخمب سا كل للا ج د ل كوب: هدجروادابج كسب ترضخ لع

 يبس جررولاوب نكسملا تيب جر سما عرسي( 1) كيآ كس نام“ لن كت ابرج قلى كبس وفذ ترفخم كك قزنار ماا
 نووفج انو (روكشتب يعفو اروربماجح لعجا مهلا لك يظافلكس لون اهدليل سس نجئاج ب ترفغم
 نا دارمو انس ناتو هليل ؛بادج ي؟ قت ُ فطري و كبح تي لو مونت 2011

 < ايكايكر يجلس بنذو س ركراتخاولببب ملدا كس كوكو أب يل لاسم كيسي يجر

 راربالا تانسح لو تءاههج ةلوفوو ناس تس قفل يمنا كنت لو راصد ارم سس بع ذك جس ديديج و رسمت

 هداك بس نيا لج تل ءارمروضأرواا طخ تما همام اسقف اسس رقملا تائيس
 انس لك ارو انك اجدع لأم اكفسواكد اى (نلايمرد كس هدنب دوا انك تن ل كس هدم دوا ارسال ترفخم جس لو« مول ايجات
 50 انم ناحل يغاكث واكر ىرسود نان كس ناش وشو ايلواروا ترو اب بك ء اهنا سب ناب نين ازجاك نايم

 17 كسكس ثعابد رفا لاجس لد بن 7 مخ آر لب انا كل كس ياخ تعوم ال ل رفغيل ل مالعرست“
 0 "نس اتزكمو بوس لوس لاب بسس بيس ترفل هول لي لك كاي حس شرف ماكاو لاصفا مامتكس لات شلا لتدبل اكعاج

 -< ببص  ررفغش واس 8 لش يي لبس باكر ظظ نايف لاو ز تنو تيك حس لوم تفاضا لمي نر

 7 0100 2ك 2 بنرززا لأ م رباع ارك منج توم فصواكروصم ول زكي لاكفاري لا ازيزعارصن

 وبن بوس فرط كت ةلواوج بوش فرط عنو تمس دار عسر طموبل ل يزن

 -ج فوز هلوسر و هللاب اخ اكمهناميا عم رواركل اكت نيدلا عئارشب <_ايلوراشا فرط ل لخ سا ذ_رسش-اناميا

 قون ل ناهي سابقا نيزك س بج اكنام لدي ذائال نامي ماخاب ليث سوم لازانإبيراتكتتب ماها ىاطسا
 .صقني الو ديزي ال ناميالا لل ث ةارفي دي ئاءال هيج« لوم لكن :ىك لم نارا لني لئاقةرع شاك لت جسدا ارم

 تح شارتخا | لاق للحرس ىلا كيآاكج فد لقب نيس ار تلغ قي[ ط رفغيل ل2 ايكوراشا فرس” لخ ديب

 رم حس انا دعب ك قلخت_ اودادزيل قلخأكل احس انحتف انا لس ل يكس ترايغفوزكنلعتب ان رسل
 اماني قلخأك اس لزنا

 رك باءورمكولا تءارق لبيد تمون قتمرهتاسسك تفر ا حس ل تس يرث تير با هوت سكس لن وساقفل . ءوسلا نظ
 ءوسلا نظ متننظ , ءوسلا ةرئاد ءءوسلا نظ ندا راشا فرط كحق اومن رترسفما هب كيدز ف كسمارق كاك رسدددوااك
 -ايلوم راس _رشتل_لا تأ رتل نكس عبس رقاتالا ض مقوم تروا دي حس ل نا
 ثرريصم روت ل 7 دز تريم فرط وجا ذ#د+ 4_2 داعي لامتسااكلا ارك اها ايكو ريادوك ا اوم طحاطخوج -ةرئاد

 تنتريتاسس كس ناب قفروا له كس انو تكالب تكس ءوسك م تك قر ثنى هب ناادونهو كس لش ديسك فس ذب رب لوفر اسأل

 -تايداوك

 ىاس_ ارك خ فوك ونش وأ هوس اتردد اكس لتونس ذ كومو ذ_ كنب مرت اج لطي راهن هورزعت
 فرط ىك ادت قرف ل برمي وفلل وفود نلا هس هورزتلو ذات تس ءارشروا جس لربح قرشدحازسوج باج بي دات يوت

 تن او اختدملا ترم اكل وريم 6 رز م اطعروا لل انك ا ترضخ كف لووول نب تا رف وخدم العروا لو بدلك عار



 اتا تم ممطر ةرمس «؟الرسُوداي الا ه نال الجر يضرم رنالاك

 95 207 ارنرطل وأود نب ري 2 تايدركا والدلال وفود سرس

 وعم تنو وذو ب رطل رمايدثلا نلاكبسكس بلطي اي ليث لي نامل وداد يقب ارم سقى شعلاو ةادغلاب

 7 كر عرالطا كلك ءاضر لما ىضر دقل تيب آل امر ءان كلان اوضرلا تعيب :كلنوعيابي
 كري كأي حس رداد ء اضع ول اهترطلالك ايد باج كلاكشا لا لوسرلا عطي نم تي # ليسشهللا نوعيابي

 تل دارعرب حس مهيدي قوف هللا دي( ابعنءا انج - لو كس لاما زاب ب باوج لاعب تاع ااكءاضعا نا لم نرش

 اه كركم للاي كلر وطير يك اح كدا نوعيابي لك تس ا رفا متزدوا - كس درك و مادو هو جس ايار فو دعو اكتب ل سدقلا كل
 يانللابهراهتسار وطب ثلا فاك م تس رف قكاكس دواس نركب دضتاسكدذلا ديحبي كد بع اك فا رطسضرجت ا سلس. ترضخ كبس قد

 1 000 روجولا تدعو ب رظن ني - هاو لاعتسا رب روط لس للك راسا طفل وا 18 قد بشد أسس كسار رك تضخورف

 دل ل 511 شل تارغح

 حدها سكسإب ضط حارق فت هللا هيلع
 سا ذة تيرضخت [لكالاع- لين دارم لليق كس لو عش اء لسا« نوبت زم ءراغغسمج لس و: لكل ير شوج لطي بي دع- نوفلخملا
 اج ذكور فرص يآ لاية يئن دقي ساكت فئاخ تماس شي قلو كتل تسر وفا كس لاب رقرواايلحدناب مارت ي متو
 2 ك2 م سبوا اوى ل وأ امل رواة هلا وسر جة وم نيلي ءآل لإ ب

 هللا نم مكلج ال ردقي نمف ىا خلا كلمي نمف

 و4 سرب اذا حس فم طف كس راما كس ناار داوم باتا فرط كرا ذا كس ناس بي ذلك كن الحي رجئانج -متننظ لب
 -ئكقدااتسو لص لذ سامورصتت

 - لو ةعب ا فرص هر افك لوف لسن و: لوسرلا بلقني نل

 كك لب وتم ايكي الو ركريتسر وا ىرورض ايجار لوفوداي درك ه راش رك الرج اظ محا لوسرودقلا بس فئاتصل ب هللاب نم وي مل نهو
 -بلاقا اكل ونور_لوصومروا طرت ندا

 رس لاس ىا ب هيزيماق دمك مظل واول ال في رشد دله سي دعب ترضخ ابج ل ها وو !ىذ_ اولدبي نا

 ٠ دريت تمير ا اكدت سكر بخ عز .ايلوجتا سول ري دص ىلا فرصروا لا رف ف في
 _ قتتكي لب راتني لادوا خرافه كس نم د يشل: نوهقفي ال

 راف ضو لومارز اورج تش الغرور نإ رصيح_ نت” فرط فيتون م وكب ازكرليسم ل هراشا لب نا_ساب ىلوا

 558 وم لسكر تن القرود كس نع قلاعتشا ىتب من قور اف تررصت سس نأ لو تل دارم مورو

 ني تي ردم لارض ل ا لكيادكوو دامذ اكتوكوروا لاق: ن ولتقت

 دق جدو كح هو عي ةواقتنم حل ىلا حس يك راشا فرط »م فئات لب سف ترايعر زل نوملسي مهوا

 1 اقل و نول رس بس لراق لوكروا مود كراصأ

 رك نكي وم شب لي نت لا لاش قت انجب لن سا _-ايبك ا يكر اتناك لا لون جا لكوج راذعا بسب _ىمدعالا ىلع سيل

 -ت لابو: ناشف كس كيارم داب تكثري ومدي د شرك عم
 ت6 ايام دق ها ماين ناناروا مات روارجاس تس ايءا رتل: هلخخ دي 0 - رج ار 5 9 0 04 هه م 1



 اهاتارف ت14 ")أنا روس ما ا لم نام العريض روج تنل

 2 ل ا ل ع م ل ل كح

 + ضروس لوا اشم تروس رول ىلا« سيخ رن سم يرق لامد نلاج شيد لشاب توسل 00000 : طلر

 -ه يذلا انركذ اكتاعقاو

 لمع اس تس ننامأو نما, اتذر يام بأم 1 اح دباونف_ حرش انس 51 سس دل بطي .....:تاياورو لون ناش

 رواق اجور شورت اس حا هد 2 8 بابان 171111 ركورتروا تل_لثعم

 لد: لزات هللا ق دص دقل تيآرب لا-ايلارفىكودارااكءرمتفن قط بآل تو لافنا

 بجو يرق_ك هارى كروناو سكب دوا و للتعلا ئكارور تين بط ب بآرك لس كتاسوك ” بايصرازب هزي لش مكر -؟

 ليس دع ليي لج سمين انج دش د ذس ان لكم ب بآل يلركط هس سوفا عاق سس ف بآل ير
 سباح ا ارنا تف آيل الد م نات عررطى سوا قكدجد وكدوخ ثا لاقت بداري كرات ب" ( 2

 ا اب كل شباك دركارب : لال لإ ركب اطعم اكزج ليس هل او ارش (امرروا ليف

 ملأ قا ان بهات لوكا كار لئرصتت# لوكارامجروا لبث تب ايانرل ةرمتفر صمد يبت م اني وكلم رق للسان هيف

 0 ا قا تل وفارلس مولظم ببي رقيكس تروا -.يادحسم اني بم لاذ كاع ح حبوا
 ىلا 00 مسوي 2 ب آ كن يس وركب ير م تير 0 رمادا جاو كنا يلو روك لاع حررت د

 وللا تسرق >ر وا خلع را لنشر ل داهج تعيب عب رت نخرد كيال ل مو مال ىصن_ ب ترضخ آكل سا تارت

 - اد جي اوروا- يدوم

 -غدايرفإب روكا ف تقم ت رشق آر عك 1 0 رداجسر ماكل ارك يس س هذاا تري دارفا عر هي هس لا

 سا ميني لح ل وا ةعارل ولام سالو تمدغر امل بتم دفو كيك ني ززحس يرعب كس لا 5
 55 ” دكة اجاعالهلا بمساب لأ ار كد تابع ميحرلا نم نمحرلا هللا مسب قد روش كج ترب ميحرلا نمحرلا

 وري شصاح_راول مال يسوع قررا وعمرو نسي نت 2 اهاعالقناربف نب رب او جرارصا اكرام راركر شك شلا لوسر

 توصى تس انتسد نر فيارواا ايل ماكسس طبطدو» واب كس قراو "وك احح ايلركر وظن ناب لولو نلا ف يتق ترضخ اكرتا-َلاَج

 ريث 2ك كس هرم اسد دنت آتببلا_ لاحم لبا تكس هرمجميخب نارام تنقو اك لاي لس قت يدعفد كيا كل تيكر بترد م نيل
 رواكس ليك لشييدآ اب كلاس لد نيقير ف لاو لس كي ررط اك لإث اجومج نبا ودعب كس مايق و زوروا لب روع
 را رك نلارلسم ملوك يابت رانك با ووك ا وقاطع آل لوف رفستيسسس لن ناكر شرع لوكا للعب تدي لامك ي داك لكم
 رجرولايداوطتكمارحاكس_ركرتقو قأعروا اي دارك ٌنذوال ودولاب قرب ]قي ترضخ ادع ل م يك اجيك بلل ووك او يكلي

 قت ىلا بيطدي دل تحرم

 يآ اجل عر ددايز ك- لا -اهقربثاكش يو آس شي رقرك_ كح هس و ئاود تس بيطاي مدر تييئرب دج رك أ ادختروا ير ترش[
 لس وجتروا كك اريك لاح ترو عا ننانم لابي و اهك ايخ بس اتم انج ل ما مج وكر اتت ل اي لا رواج ا

 تح الس رن زر 10 وار كاي اكس لابس ناين دز والس واذ ترق 7 ايلاوجوكو وخل رك اهبل ادتليح

 الابد ةعكحل رماوا رن قجاو حس سعي زيا دل ا رق وج وأو قاو تيربكل 0 6
8 

 ل ان تيد



 اه انارستمع 14/0 اراةروصا "رسوما اء 0 5 « نا الجريش رشم ضن

 هس لج فاس لس لانس دي 07 ا رب ل را سم 0 مركرحل لس لاب او تلبي دع

 5 يآ لولا يي دم ووالع لهو زف ىلا كوت شنب رحاث كي كدب تمس م اشري لص
 مدلك تفاح ةسدة ناد, كك لن كس بيدي ل كس ذرات قب ارادرار بسمه 5

 لارج ارم تمير

 5 مث نلاضعر ل آل مريت جا جس قير زلم تءارب روسي ليف ل مت: كى ذرو فالق كموباوم لشن جس شرق

 -ايلرك 77 00 0

 كل ساء كف ومو ليف ما ني هيلو جير وا حيف فارين نكي لي داش فرط كت اققاوعسرسود لبي تاي فن ف

 - اج ادختاسدتا سكس تايآركذاكتاهتاو ن

 لك ايد اهرب ا ا :4 رش

 توم قوم سشروا بطنك دول ناقرجاظ مارك اهل تبي مدار تررطتن انج جايك م نقب نيك شم رافكا راسا اراد روس
 و تار نلا لاكن لردود لاق رثلا لوسرركر حاج ايلركل يفر لكس اوك ويك < قدام كل دي رك رك نال اتقي ذجاكلا
 اك ذاب ب آرواامت يد لوتك2ل_ لس كح بع اصمو رت رشد دساك يي يآ سشلا ل سوت ودول ران
 1 رفروطظنل شرج تاس كس مرته ذي رو لبصوتسدإل اس قد[ بكم اا ا لش
 ؟“ ياك شا لد يكل كوع أبت ر احراق درفت كا سالك آ اجت حس دس د ىف لس اص
10000 

 ركون بوكس لور ناروا تعم لارك اىتروا اريج ثبتي ىلومتمروا' ةارتج تدب” رب مقوم لاك س يدق و. 53200 ّ

 ركةرباعم لسان كك لاس درك ذب حس بسرد: ركوب نم كوش رسوب .دقوم لاا يم ترض اروااناج كيج كليك 7 كنز دئاعمرافك
 م لولد كس لون حتا سكس ىل_ جس. ارك وينص لي داني كن ميلظيرس كمجارف توم اكتبوا ل وردنا وك وفات كرة

 دعب لارسود تحمل زكرم لعينك لايك اتنين اش تلف ىكم لس رمتروا تنفاط لاهور ل الخا ك وف ارلسمروا مالس ا

 اي

 لك كت بوثيلاو خي وسنس راسو لوس نشرك 0 ًارظ' تسلك ادا تيت لم انا ل وعر جاف تنفو تكلم ا: رببغوك

 ىابو ىربالنراشيب_قكيل_ كس ,د دا ربل ارو لا 1 فج روح صيف م اقروا ع كتي دايك

 شك( فرط لكم الساد وف وغسل الكيس وا حس طالت كب ع 0

 2 ومد كدي لكك دم نامل ساروا سد مالساي فرشات كلم نيت اعلا نام ورم ريملو حرام ملا - ل

 دج اي نم عر شوب لور كل ولدي

 رس ركل هرعت ني كفو ا تم موج ان" اص تلطو كس مان مهددا يكن ماس لاراو كلسكشييب_رظتعم

 ادرك نطو وبشموأر وطي همام ذلعس رسول لس

 اكتساكرب مث شحم اانتسد جراد ىو ف راومو مولع لل سلس ارمي قناه نرجوا ناار( تام زم حررط الرع



 1 مدلج نا طيره ثوم ناك
 0 ايس بويع م حا

 اي 2
 بال اكل حا أك اوراشاا# ل ااوع باب رد

- 

 يا كل كلا اع. ةضاباعلا د اباغ
 هايم 0 ) تيارار6 مح) تماما(: ) نا رمت, فخ (1)

 مم الدو . مال اع هجرته بأ دج ساجد« قود ذرعا احيا اتاي 1 ل هرم ب ب طما نارفغو وفع

 لاك س لشش ثيي دع دوج واب كس للا مك ات ايل ارق لقا رارب كل اس دوا الع بآع 7 [ راو كلاب سرت صصص
 5 57-5 3 8 ا انت منا مر هرمنا ك8 ب ب ل ال12 2 تاع تاب ارحب كس تداثب

 حو :داشرا ين باوج «ىج ة ل عرشاد 0 عرار وا بجسد را 0-0 ادع كس لاهم ماع زا ررشجرت_ركش قعرداا أمرك

 كما 6 قرا: ري اروكشا دبع نوكا الفا ل

 تعا كي دع اجد: رك ةحامرق لس ققروزإ ةروتع 0 جاسر و رتب هزل فرش اسيا نت لح داشب ىلاماا
 :لقي دقن مسكي عحرأر 0 0 اسراوت لاح ناك رم لا قولا جسأيأ "يلة فم»»ىذايتنا اك يس آى ل

 ل لاحم ماع 0 3 اوم نرخ لمس لكن !اروأ لك ع اناا ماخذ ٌزاج لاب سي ركل رع قلاب [ رفوف

 50 ل اال ناو لت كساد

 م يلامس اا اد كت اج كلبك قناسماو مهنا كرب 9 امد« دايك جي لسا حاك يتم ارغاروا

 تمولك ااع لرب لواوروا ينو هك 22 كا ل نام بتتارعدو بجرب ا و تر كس لير مام ثيمب حح قوبطم

 عراه لا لع نكرر كملساق جد نجل تاع ثداكم ليف كس ب" ذل
 5 " دج تدم تافاضاداثبس ل تانصدلس بك

 نائبا ارهيرحإ ! لس ست قسد لووك هع بارق تمبرلاند طك ربط يزاد

 اخت ني ل انيد يو ءانب كرام ض بلم كاسب اكس ين قاب دعس
 لئابق مانت تس لالي نومك تمي[ ا دوار صن ةروس- اجاوفا هللا نيد ىف نولخدي سانلا تيارو جتفلا و هللا رصن ءاج اذا

 هد رت ركن ماتا لكلا ء برع
 دقات ور هل 1م ل اب عرف اخ مارك اسكس" نبك لوزن '"رثا اك ئاخ ترس تا

 معقد لاك كدابنب او<فاضا ل نقيلو نلافرتينتإرم اعذب جيدا انا نا اكل شار رواد

 د بامر رعد او را

 نررل اري سس اسد لا رفروظن يعس مكخلا فالف كس تابذب ماع فس مازسلاوة السا يلب .> رخل ك- ل

 دهس اسد " ىسل ع لويس نايك لطرد ادب فكري كارول كود كيا 50

 بلجارموو وا ترنعن يد لوا ليث قام حس ترغ تنضم ايتاروا ترفخت يس دعدد» ليكي ل لودع لهدا نا هيو عسب :ه رهوراو

 دار ايست لابتب د لو قاختس_اينوزي زرع تررصتروا مشن رص تسي دب ليث حب ردا لايك رقم2 - قادس لتي تعفنم
 و ”ق تورت آلم كلاس للا دورت 6 بنام ل اوت لوا رلك_ كح نزعاك روط 0 اولا ى دك ب 0 لعيد



 اه طارت ليل ك1 جروس م ا | تسل نال اج ريس رشد مج نيالا

 مرت : رعت ضر كفو نجا كر ناين ملول امش باح انكسر كر اشي سدد

 4 شر الج يتعارمادي اة
 تيادب لابي ابوك لت رروصنمورفظمب بل الكب - لرب شيول دس راي دكي برا نا نير ترن حرر ىكا

 تم اتسم آلي اوءدعن لس ساد انجب -ايكوم كلا كلا موف كنود حر ىلا ترتد بو ودب
 - ايل الجاد ل اخ ورم مالسا قلع برغم

 ددروا اك الساس قواكر هس بيس يكس عي ديج لناس سس كمال لي هلل كاللرقغيل..- ع تم بس

 رواس ل بيعوكبف ببسماكزفس بي اه قادختيلوندا باز تلبس

 جاكي د زك كل جرف دس وكر لوا كودو الكوكب لم للسكس تر فخم كل ومانك رمال لاب تريم نوت وق
 ةنيكسلا لزنافتياورنت رك اك انعكر م زرع اكواب بم دخقومكسداهتج تميم ألما لو ماودك ل لو لنا ماعدارماس' لس ناجي

 لزناف ركذ اك حس اجرك ارش ثزج لس ياكش سس بو كم: دبع قو تشمت دوج واب كس دضاج بس كرافكش اارسدودوا ساب دل
 عر لحي كل كس دابتب لك ر واكس لوم رشا ضان ضان ارم حس ند لب تاي كن لا دعب بس داء رتب[ هلو سر ىلع ةنيكسلا
 لا لب اتعاب ناهيار ولحس تعاطا رج كب سآروا لجو تعاطا كل ىلا لبو: سدو 15 7 اي لولو اناح تكرر

 لوب بمن لاهيا ّقتوك “اون

 خرك وسفك ركل ايخييرم مان دهع شدوا نك ينو لب لد ابتج مزيت تفك راذكن لكي داظتب ل -ًارادودج هلو كسآ
 يسال قرا ؟ قايل ذ كسدأؤ تل ترفل رول رتل شراك لوم لك وي ازسروا كك عي لوك انك

 ته 7 ,- رق

 ماك اه لوفد ايروادابج حبلا نين تلح ركواتوكنلا قي لورلتلس_رمود ةييسا قل يئاح مت ضف قسري مي ركاب هرافكزم
 رم ا را ءاج بوث ىتووأ اروا لج تاه كيس راسم انبرب
 م كوم تاكروا رتب لج ساردرضاكد# د كرمت اك حرروادابج كل ايلول نام 1 نلاعربم

 وم ينادي! دّثلا لوسي (يايك شرع وم ةس رك يف دابكرابم باس ول لانسر كح ذب كما ادحتف انا تييآوك "باص بسحب نو وضح

 با رفواشرا س ناونكيس ودول رك ناميا دايز تن لوم لذا: نينهوملا لخديل تيب آرب لا ؟ جايك راماوب كيك قتل بآ
 هكاريدج_ج_ووصقنارككايوكنلا تسل وي وزر وا لوجارب دولا نركل شاد لب تنحج ول وفاه اسكس ماركاوا ذا سر كلارك تسب راه

 2/2 اجايك فار لع خر زوووكى لع لولاو نس رك اهج تعيب لربي د عل لذ ثيدع

 «تليضفر اريل وال تتلا ل وم ليل يرش م عبس لوول اع ايل بش كن دع نر اا رب ل و

 - لن تر ليش قي لتر وع حررط ىف لو درم ل ند لد روما تر سود اي وت لعب لماعم كس بي دع لت هاو جس قرادرجتامرفو تعاطا

 لإ د مدرك وكس فرثبلاو تاك وهدت لدحلان شن سبي دع لا هداك لعد لستر لتناول لش مارد
 لكقتسدوك ابو :درم لتي لفل وم تاراشب نفت ديرك ى رادربتا رف لش ماها قلتم نسا ل ئرال ةاجس تعاطا تليضفر اهيج رك
 لوروا لختوهتا سسك فب سرت ؟لجر فس لما قب نعرف تم "مما ترض نع عر لو ل اًض قرادئابياروا تنحي



 اهم 1400 قا ةروس ا 1 رسضوماب 5 2 رال» نال الور يفتح ررشو بالج تيرم

 - سامسون 8
 0 ل راتعروز نزقوض ول نازح لذ ز بلا وااو ا ع

 ير موريس اراك تي_اوم مولعم تاهت حس لج ردم ماس لوب لونك كسل كس لاوفاهطسنروا لذ تب ماك كوت
 وتتعب نان را ا هزاورداكت اص قف الساروا ل نوه زيويطم ليات كم السا حسم انك ا لاب ل

 اهنا رول وك لادوا اك تساي كس

 110110 هج رفيجكس ركذ_اهيروادو لان لوك واطعاس لق يد تاس ففي حرر [تقنو تلج حس ةييسه جان

 تن كلوا خل تح 20 2 كب اهسارباظي رواه لت 1 ب اورك ف تم السر نلارلسصروا ومرور شرب 9 انورطخ ارو

 وكذا لوكلا الركن نوم س:لباقمال وقع داسررولاتعت ل نب يس اكرافكرتداء لكى بسر” ناءاسرولا نر اندهدود
 لالا ل تسكب

 ىكلوفود لصتتب د لإ ايان ايت سس مدلك سس بعرف نكي ين جس آس منك هرمع زر اظنب ناملسم كيلي لايخ فس رافكرعما
 - يك ياررفيوسلا نكن نختم اا يخهس بدوا لايئاكدب

 ويلي ويا كل وو ذرآ ا رسودروا جس ابد اك رو ثم رك مدنا, دض كيك يرعب لونود نشا نمروارافك ل شرلمج لاي وك
 كل وتروكن لامست .رسود ايلا يكر اش توكل ولروك لا لا جس برغل اكبع زل اراري_كج رواة آشركا يالا ناسك 2

 -ايلامج ريمون وكنا كل ىلا لير تسر ذب لا لترك لف نمورف كت لوسط
 اهبدججس ناك اج اجاني از ازمدكاى ا شناروا لو ةلع يك ل ئاداي دوا شرك دنا «كيس تلج ايقاروا لاي دنب لشرب ناي
 ا ليكي فاق ىلا تاكروام_ قالا و تكوينا كاتبا هس كرم 20001
 نارطسمروا مالسالهسسد بس وص كت رست لأ رم كراس نانو عوج ذوخمو لتتم ةرافكدحب لوبا رة اهايدركيافصاكي ا
 ؟نمج دل ىنايك اكل ا باعك: درداكترخ ردا لوازم كاي اورد: هلك هورداجس د حاب

 ك رافال ابيروا كس رراشب كلغ وفالسمب ان اكتم لبيس تس اهي راركك تاوهسلا داووج هللو تع 0 ٠

 < هراشا فرط قس لم يك يارف كاز يزع كاس ًاميكح نايل سدوم ىكذ_ومروهقتو ب ولخم

 احب ىنااروا قوقتلس لوسرورشلا ل كلذلسرا انا تيآك- ىل-_لا ترضخ طا مانت دكت لن لاحم اياعنا نا

 ثياروا- لد ةسانس ,ؤوكل ونيرفانروا قربت و خوك ورادرهتا رف أد انج - < شداج قالت تعز ىكذ الاب نروا تبلت لكى رو

 قرح ءاينا دعت وا تما ىب ايي ترف زين سم نطاضم لوى ككل اه حار هر انج - ليد تس الجب لاح
 كس ليو قئاوكل
 تالايكولل اك كرور ضو ةريقكم ارواج ارك كروان د بلطم اكل اس دارددم كاد هورق وتو ةورزعت

 -ج ناو بل وأ لوم عت افريل لعرب دواس رك رادو امر كساب لتر وا 27 اتعافصتس
 رباب تس لوزا »: ل نا“ كس لوزاف كاي كدفلا اعرب: بتسمج ركارلو قلت يود نيج بزاف كمان ا رعتسس وحبس

 يحب ماكد اكس شلال وج رصقم اكحسعيب م د ا كرب داشرا قلت تال احس لن 0 :لولس ترعب رواد ابتج تميت

 ماك اكس ىا يلد ذ ىاردا < اجرك ترعب ح فرط ىكدشلا تتقرب ل كوك حس[ كتيب ب هت كح شناووإ كة ةهيسانال



 اع امارس مع 1 مط عي قوس رسوب 3 7 الور يضتا رشم رت يك

 ذا تيعر امو تأ رسودب_هي-(1ساجاهكدتراكدقلا تباين رول ازايمولتاب كسرت توك تعيبةررط اح ساركل يت

 كساس داملنااكق لش اوترا ىا هللا ع اطا دقف لوسرلا عطب نمو هينانج_ ل دارمدانسا قم كلم ئمر هللا نكلو تيهر
 1 -هيس اماناب للك لتمييز كا سلات اهباشت ل ظقل يلوم ىارك نر 0 نمبر وا نبك ادمن ناتو رمت ابيل قت 0

 اك ريخلا ىلعو تيياور كمل تدعي ماكشتنا اك كم ددروادابتب تعيب_جس لف تدب كى رطل وفود تراهم قو ترضخ
 2 لزم هدرا !ىح تاك ارا سدد قود جس لثار ل ىلا كناصا تعيب تقيرط راش جس اظفل

 تيب تس مهيديا ق رف هللا ديسك زومترشم دابتج ناديم كتم فس رم ماك أمتي نلوم ناصح اكدابتج تعيب كرسي دج

 ليساولاي رك انج_جدارمانبل ربع اكتع اطالب -<قرورضقءانوم يداك كس رولان طرت لشحت | تفوح تعمل امام

 وت لم اح تدعي ةروصواوخ_.انركل ب تامين وست كت عمدا ل قك 3: تصيب كي ءولر ؤ ل تراسارمو تربح اكمروا

 ده لات اتادي راك اطيشدو لي رم ىلا ان حبلا شكلا تهد افدوروا<س توم ثا كيأ قاكت رجب ةروصرلا

 < لائتجام لادنج لبث و سوم م انرطف ل ثا
 اب لوم حار ضو اوت ر يعدو - بس دارعر بخ ًاقلطم لش تيأس اكل ودب#ءافيالا بستجاو سرسودو# كرم كودك كبح اياكدنبإ اكدبع لا

 -<س مزالاتال نامباب بس ل شريت تسلا ريع بت و[ هزاربعدواي_<احاجوممازتتلااكم كح مانت ساعتس سال نامي لش ررزتلا

 ماجا لرش لكك لأول لاشديظو وك 20 تعيب فراعتن لب < لأ انتج وصيت سكس تدي فرات بت لا
 ومرور ضروا بسانمائي درك عطا قل 6-1 عرش ويل لام انكر اور ذ لعد كا قا - اى راس ةس«كس كتابك

 نب ثعع اياكف# وج تب ل هانكروا قارب كل نا ثعاياك قلب اير ورك م طفش قلت اه ترورض رش الب جبلاد#

 -جب اماني كلا لام
 اكلوسرورشلا_ لك ازمكا كيرى ا كم /ناصقن ىءانبا هداك 2 قول اج ايكرارشو لوفوج تتفو ل تعيب مك الكوي تعأل أع
 اكدط_ رولر كب كل دب ااكعس رئاادول يدب اوجد وا؟اصقف

 وأياعسسس مامتما نظيف تررطخا تقوس اور نفط درو نوفلخفلا تنل لوقت. كاب دع نيغلنم

 هل_ نك ب سيب ةانق لات جر نامي كا لم لولد كس نت: لاهي د رول هداسوكبرب لاهءرطظنأثثج ككل اح اكل رطل جس نك يلدجتاس
 فس: ة[كايهدرباكق فنك لوك اسير اذ ىلا نق لون ليل او بورك ير نطل اوف اجري بادجي
 ذاهب ديح ل_ وجت قرضا ري نحس اسكس آس كول اك يار فروا اي داي رف لس لاح تقيل ترضخ الن ىبباو حس
 سا اهقشألاو ذ_لاعب لد لكل ابيب ام« وقت ص فرس لودنعد كراك لست ب تبا كل شبك وا شن ترك

 : -لث جاي اعمى لوم تاتي لاعربم كوش اكرضاع كل
 2 قولا عفو ضي 1 اوثرد كرافختس ارواب هدنلي اك روك رسارس فلل < 0 تم يكووتمو تو تك كالا

 لوم نامي دقيقتين جددي دى دانك وى لم لد هلت ويك لات لد <

 وقتا بت مد وكس ارجنانج اذه سامي كى كس اع ضد كلل ناصقن عااراربك كح دايرفيآل ث باو كس ناوس

 تناك هدئاوق ل ول و كح يدع ى دوت 0 (ي لكلب اي وتل تول لوركراهختتسا ك- تينا رولقلم بارتروا اىيفروطنم ناو 1



 اه جارتي #1 ارا قدوس رع ورا اما مشل ندملاج ريسفر رشو_ادج رت ملاك
 د م

 ها رو مد

 اجر اي 55 واع اههودواع يكسو اصقنو تركو ر لع 0 داع طوو_تس ل رايتضا لس شاك بسوس.ئارباكك اصتقناسر اكابر

 قتال الو وحج ييروا-تس لايك |ىللا وري اركماو 0 لوزان الل املس ىرونشيت ل ناوسو شارل( السوم لب اهتنورك

 همم ي كرام جس يي كج بس اكدللا اع ر ىقنقر ىشلاردا لكك اج لتس هجتاب قكايند حرر لاا يوك كلل لهب حس لاؤف هب يح

 لال لاو تماس ”باناطسر وربح يترجم قرب وهج داكن ايبقجاقت»» عناولا ىف ببساكذ اج نملك كلج لائق ذب
 حرم لئالاع امج مل رص مصرا - لك تيزام لن ف اهئ كأس ةيسسا ذس من نايا رك ل اتمام

 هيناتا 0000 ليك امياوجب لوسرورفلا_لؤ عسدومددا مودات ةررط لايران اننا طلاروا امنت نلإرسشو ناصر

 ول امو ىلا رص كلا لاب ؟ لوم انك سركا يك الضرب كح لا لع - تفجر د تفجر اي وتو س لكى لادخ راس كن لاس آو ني ذ

 3 ودب ح بضقت نرروص مب تضر كا لقول جس قكترم قاعسروا سن ”ىراررم

 يرد لت تصرف لطي كيا نو كت زج لك ساق جايك كذاك اع نيم نا: مرام تس ولاكن خا نم ٠

 لوب لع لد كس نااءلئالاع- نو تك رداقتتعا كفو« ريفمكس رافغتتسا لح ين آم اركي رست انت كورس كير و دارا اراهت لك

 ةراوالس قر طرا تود ل لن فراق ارواحنا قولا جرم ل ديف زغ قاو وزو وول سس

 اكررطع بلت قوم كا حس فرط ى كلت وا اك اج ايك وجت قرا اي دوك ما لتس يلوح فرط لك لكريخ رك[ تس اورد كرافغنتا

 لل اطمس لئحاي لم نس كل ئاتس لي وست حاط ىلا سف تراقا ضني ب لا دوا جس. را اك تس اندم قداح اثك الكوت وجع

 تس لذ ترورش قراففتتسا كا : سا لاجوب قت لع
 قر زع»و لوك اهتوغل عيوب ومع 4 و أ ق بتمام للمس عت اور ارزع ول وا واسس ايكاي درك دكر رع لس لا لارج

 ده هرارق تصخرراربورزع فاو ع تدل رينو لوب تيل ابج ل تير شم مداه نط يجقحسسدقوء اشتق او

 كلامك كترسدروأ- اكد: لائرتحم ورع أو لبن جا لابي اك اميبج_ايد 1 كول دايك ارنا كلا نس تدير لابج نكي

 حس لن نلا كبس انوع مولخماحسر يفت لن وج تيك اوفى ار جي جس ىذاب نابي كر ديرو جس تف كيك قلو
 2 كوم أس لشروا ئان

 مو لع لن اهق لش طر و يقم يأ اكل ول دوبي "ري ”'ب لص ان هوب حس دي ي_متقلطنا اذا نوفلخملا كلل لوقيس---.. رمش

 كيم ترضخ ارعإ لح تغنارف سدي دعك تس الاهات ري نيدو ورفاكل ب باذتا ليج كس كقربغدبدج كح تسد قووبيدادغ

 احم لابن ماي رص لاهي دددت ماكتتدكايارك العا نإ اطلس ىلا قدرا ىدا.رف لاهي توم ةقكك قرورضالل ورم ل لو دوبي نا نس

 اكرم لاف اربع لب تلو لكشم_ يس ايوا. رفواك تلبي حس لا لين شاك كح لاكبر د وكل طري رحم لاو

 - السوم ليك رجال دايك او لربانبلا كتلك لوب قم مالو ماسلا_لومرت تاس وبك لل تنفو ناس

 هس قال اساله انج ء سايت كريم معن صنع كك قريب ان بع لي تضارتل_ لل فيم رستم انوعبتت نل

 زر زل يره ان او 0 ايل عم

 وراف تررطز ل ونتا هيد أ ضن لي تادرس هرييغو لاف رطل اس ترو راح كا تس تي آى اء هدابتج يش



 وح اهرب سري 1 "اجر | روسمال ةرسبو أ 2 مشل نجر يمض رشد تناك ما سم يح وبما ,

 دج لاك ارسم مم 6 0 يل اش لم تفالظروو يا نمش

 وك تدع نإ رج اهو لن نذ_8ق رول اج 200 امك يدي دع لاك اقتقو ترض آوت سمين ا كسرت حررط ىلا
 تل ل لاراب اوم اوه سس قدنما ضر كك جرف كرب يطرد ب باو اا. رف تيان وكت بخ تس البل“ تفس يات”
 - ناوقلا فالتخا ىلع لاب تاك دما ضاخوج كوم يام رف تضم

 اذ شاك للون اوكي ركن عبرات اك فتي ارا نول و قيسف .......: ل تس [ك يان كاتس الاي لش نان ذك يأن
 زا اوذك ايا تيتا ىف-ك لا تمكب لات ع اج آمجتإب داب” ااراسس ريف ترش لوم ساي كب اي رث
 رماد ءهشلاب ذايعلا_لوربنك ايكروا اه دحوم لوك صو صرت م نادى كد تعانتوربز نارلسم علت لات هدايكس لون هب

 كس نيد لوب ثوحيرض»ارذا

 الا في هطساو حس لومار كي تت لؤ جسد آ سرحت س تمد هربا ذرك كحاب سبوع لال ماك غ

 لح وتم ءابقستتو لا ةاعسدابج قوش مقل 5 كج د راج كت ورا ذلجأماي سد : ناس وموت /الر لس رواد

 00-5 موكل ارك جر !! كبي رصروا ات دس دلي نإ رش قلاب خام اكدثلا تو لا انهي منيل ولوروأ

 -ةساج لتي ع تزف ارياش كيد كا زمني ةتضتدشلا قايل ثوم
 ريرمدواي اوم لباتم لن نيس نيب سوو ريغو فيقول نادم اي وو فيوم موكب اكلي امس لوم اج كنب نا

 ىلع تلا هال "و1 لايئا لل شاذ نإ رشار الغ حس نت وو ريفوءدركو مددو لدافاي- لال رففرلا رصرب نتتلو

 يارب كي تمم تمل ايوا # وج لاف ساس زر كابس تس تسبب حس

 -ةسدم للام اكهايي ب لوروزعم لع قي طباض ماع لع تالاومروم اس .رمودروادابج ند ىمعالا ىلع سيل

 ردي وك تل لوم رورو تاقرواروأل ب لتس لوم "زج ىلا بل _ةنيكسلا لرنا ىذلا وه ........:لولس فكاطا

 - لاجل وأ كلااوحا طبطروا لامعا تلد يروا اناجأ
 < اناجوم ب يصنىىفايع ناني ادجتاسك ىلالدسا نامي ُس_مهناميا عم اناميا اودادزبل
 -فرطوم ب وءان لاك في ترضخ ايم هراشا لم سار كيس ل لالا حر وركن وعيابي نيدذلا نا

 ُكلَنَو ٌقَلآ ْمُهَو ٌةَرُْمَس هر ٍةَرْجّسلا تت ةييَدحْلاِب تاَنَوْعياَبُي َذإ َنيبمْؤُمْلا ٍنَع هللا َىِضَر ُدَقَ

 ِءاَفَولا ٌنِم م موي قام هلل َمَِعْفسْوَملا ىلع اورق ال كو اشر ارا نأ ىلع هي اَي من رثك ا وأ ةئام

 ةييدُحْلا نم فرص دعب ربح حم ره 415 يرق احن ْمُهَاكَو ْمِهيَلَع ةنْيكسلا َلَزن اق رقْدِصلَو

 مُكَدَعَو كِل افصنم ْلَن مل ىأ 10 اميكَح ًاَْيِزَعهللا َناَكَو ريح َنِم . اَهَّنْوُذُحَْ ةَريَِك َمِناَعَمَ

 ؟مكنَع سانلا َىِدْيأ ٌفكَو رح ةَمْيَخ هذه كَل َلُجَعَف ٍتاَحوْمل َنِم اَهنْوُدح أن ٌةَريِبَك مِناََم هللا
 ٌفطَع هَلُجَمْمْلا يآ َنْوُكَتِلَو بُمُبلا ْمهبْوْلُف ئف هللا ف َدَقَ ُهْرُهيا مهب ٌتّمَهَو ْمُجَرَح ام أ ْمُكلاَيِع يف



 انوي

 موج هرب 14 0 عزا ةروص؟ رسوب 00 ١

 لك وتلا قرط نأ ٠4لامهِقَتْسُم ًاطاَرِص ْمُكَيِدُهَيو ُمِهرْصَن يف َنيِنِموْمْلَل هل ُهْوُرُكْشَتِل أ ٍردَقُم ىلع
 درو سام م هيلع اور مهدت رم َمِاَعَمُهَمِ ىرخأ و ىلع هيب رمألا ضيفوه
 افِصْتُم ُلَرَي ْمَل ىأ «ٍارْيِدَق ٍءُيَش لك ىلع هلا َناككَو مك وكس انآ لع ”اههب للا طاح دق

 ايصنالو قسري لَو َنْوُدجَي المك َاَبآاول ول ينتحل اباًوُرقك نيل ْمكَلَهَق لَو كتب

 كلذ هللا نس أ َنْيِمْوُملاٍرْصَنَو َنيِرِفاكل ةَمْيِزَه نم هلق لمحل نْوُمْضَمِل | دوم ٌردَصَم ف هللا نس «00)
 مكن مهتبق قت ئه نيمو اً وسل ةجن "لبق نب تلح دق ب ل
 ارا م ندمت نك ُمهْئلَع ْمُكرفظأ نأ دعب نم ِةَييَدُحْل اب ةكَم نطبب ْمُهْنع ْمُكَيِديَر

 ُبَبَس كِل ناك ْمُليَس ىَلَحو مه هت بلا لوط له نأ قبلت كب زم يركن

 و اورفك َنْيِْلا ْمُه كدب اغني مل كِل ِاَيلب 0 اًريصب َنْوَلَمُعَت اَمب هل هلل َناكَو حصل

 لاح اسوم اقوم مح ىلع توم دلو هيل لوصول نع أ مارا دجْسَملا نع ْمُكوُدَص
 ٌءاَسِنَو َنْوْنِمْؤُم ٌلاَجر ال ْوَلَو لاَمِجْعِإ ل ُدَ ُمْوَحْلاَ َوُهَو ٌةَداَع ِهْيِف رحني ىِذْلا ةَناكَم ىأ َُّلِجَم َعْلبُي نأ

 ور ثكل عم عقال نا هنأ داما مْ مَ ذك امل َمَم ةكَمِب نوُدْوُحْوَم ٌتنِمْؤَم
 يل ٌرَمَض هب ْمُكدمملِع يغب من هم مكي هن بل عش ىف مُكَل َنْذَأ

 لذي كرم لكل تف ىف كل ا ىأ تزعم الول باح رزغأل ببن

 مهنم اًوُرَفُك َنْيِذَلا انْيَذَعَل ِراَفُكْلا نع اًوُرْيمَت اورو َنْيِرركدمل ٌْيوُمْاَك ءاَسي نص هيَمبحَر ياهل

 اًوُرَفك َنْيِذَّلا اَنْ قلتم ٌلَعَج ُذإ امِْوُم ؛ « هو امي باََع اسف ف مك نا بيئية لأن

 ف ّنِنلا مُهَدَص َىِهَو ةّيِمَحْلا ْنِم لد هابل يح ِءْىملا َنِم ةَمتآَةّييَحْلا ْمِهبْوْلُق ىف ُلِعاَف

 ُنآ ىلَع ُمُمْوُحَلاَصَن َنْيِِمْوُمْلا ىلَعَو هِلْوُسَر ىلع ُةَتنْيِكَس ُهَللا َلَرْنَ ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ِنَع ُهياَحْصَأَو

 ةَمِلك َنْيِيْوُمل يأ ْمُهَمَرْلاَو هولي ىتحَراَفُحل قل اَم ةّيمَحلا نم ْمُهُفَحَْي ْمَلَو ٍلبَ ْنِ 0
 َنِم ةَمِلكْلاب اهب ّنَحَآ اًوناكَو اَهبَيَس اَهَن آل ئوُقتلا ىلإ َفْيِضأَو هللا ُلْوْسُر َدمَحُم هللا الإ لإ ال ىو

 همْولعم نيو كدب لَ مل ىأ 4مل ٍءَْش لكيلا ناك ُعِبمَت ث ٌتطَع اَهْلْهَأَو راك
 لبق ةيْيَدحْلا ماَع مْوتلا ىف هللا ُلْوُسَر ار قحاب ا علا ُهَلَوُسَر هللا ٌقَدَص ُدَقَل اًهلُمآ ُمُهْن ئلت هه مم

 2 56 سلا د ءاا مم ىمم < 21 نر سار سا سل ريغ م م

 وجرح اَمْلَف وحرف ُهَباَحصأ كلذ ربح تورصفيو نوقلخيو نينا مو وه كَم لدي هنأ هج ورح



 موا مرسم 74 جرا ةرود مرسوما خخ لع بل لوريل هروب رت 3

 سارعت " علا "دوس م وسم ممر تقل امس ماعع منيا م د شم م ممم يعمم ا 24 مق ل ام مدل
 ٌقِلَعَتُم قحملاب هلوقَو ٌتْلَرن َنيِقِفانَمْلا ضعب بارو كِلذ مِهِيلَع ىش و اوعجرو ةيبيذحل ابر | مهلصو ةعم

 َنينِم١ كبت هللا ءاش نإ مارخلا دجسملا نلخُدتَل اَهَّل ٌرْيِسُمَت اَهَدْعَب اَمَو اًيؤرلا ُنِم لاح وأ َقَدَصِب مو ب روس و ا ماسإ 22 م4 قرأ #27 0 سموم سمع مد 7 و. ا وعل عا
 ظ 2 7-2 ا ل مس م سر هع رمال عا # ماا سا مل *م م رد م دوو اعلا ف نب صه ص

 نوفاختال نات نالاح امعو اهروعش ضعب ىا نيرصفم و اهروعش عيمبج ىا هور نيقلحم
 هَ

 َوُه «ج انْيرَق احمق لوُحُدلا ىأ تللذ نود ْنِم َلَعَجَف حالّصل َنِم اَوُمَلْعتُمَلاَم حْلصلا ىف َمِلَعف ادب
 م وم

 ُلاَق امك ٌرِكُذ اَمِب ٌَلَسْرُم َكْنِإ 400+ اديهش وللاب ىفكَو ٍناَيدآْلا يق اب عْيِمَج ىلع هلك ٍنْيَدلا ىلَع تحل 0 - 0 5 8 ه4 2 مالا 27 ا 8-2 و ل ا
 ىَلَع طالِغ ءاآذِشأ ْهربَح ٌهاَدَبم َنْينِمْوُمْلا َنِم ُهَباَحْصَآ ىآ َهَعَم َنْيِذْلاَو هَربَح وللا لوسَز هادم ٌدَمَحُم ّ 5 - 32 رد 8 5 ع 2 000 م ب و 2 32
 مهَرِصِبَت مهمت ردلولا مم ٍدِلاولاك نوداوتم َنوُفِط اعتم ىا نان ربخ مهنيب ع زر مُهتوُمَحَرَي اَل رافكلا ف ضو م 1 هم بس سم تم مر مخ ييحلا يبو ه2 عرب ه ماعم م سلا روجر سس 6

 ف هم ْمهُماَلَع هاي اَناَوْصِر َووألا َنِق اَلْضَف كوْلطَي سم َنْوعبيناَلاَح اًدُجس 35 قيممرو ممم هاو 0
 نلَِتم ”م وسلا لأ نادل ىف اًُدَحَس ْمُهّنِإ رجالا ىف هب وكري ٌضاَيي ور وُ ىو ريح هوجو
 ُمُهلعْموكْذَمْلا فضولا ىأ كلل بخل ىلإ ٍلقمل هِربهَض نيم الاَح بو ةك ىلا ب قلت ام
 نوكسي ةاَطَس جرح عك هربَح هدم ةلجنالا ىف مهو يَ عم ةسوَعلا ىف مهن
 هِقْوُس ىلع ُماَقَسْساَو ىرَق ىوتْساَق ظَلَغ ظَلغَتساَف ُهَناَعاَو ُهاَوَق رْصَمْلَو ماب ةَرْواَف ُهَحاَرق اَهِحنَف َو ٍءاطلا

 ساره راسس مري رول مون رش - ا م 2 2 نوما "ماع راو 00 ا مدا” (م 8#
 ْيِف او َُدَي مهنا َكِلدِب ُمُهْنَع هللا َىِضَر ةَباَحّصلا ْلْثِم هِيَسْحِل ُهَعاَرُر ىأ عاّرْزلا ٌبجُعُي قاس ْعَمج ِهِلَوُص

 م عم نس س مثل ا لم راس 0 00 م” عرمو ءر7 م 2 لا هع
 ىَأ هلْ اَمِهْيَلَع ّلَذ ٍفوُدَحَمِب قلتم ”رافكلا مهب ظْيفيِل هُوْجْوْلا نَسحَأ ىلَع ُوْوَقَو اًوُرتَكَف ٍضفْعْضَو لِ

 5 5 700 وم و د م 4 0-0200 و2 0 ُك 7 ل 35 2110

 نأِل ٍضْيعبتلل آل سنجل نايل ِةَباَحَّصلا ىَأ مُهنم ٍتحلصلا اولِمَعَو اَونَما َنْيِذَلا هللا َدَعَو كِلتب اًوهِبَش
 مايل فاضي ْمُهَعَ ْنمِلاَمْهَو نحل «”واميظَع ارجو ةَرفْغ روم ٍةَفصفب ْمُهلُك
 دولا كري جي كس تخرو_2 ب كعب( ضرب دع) تابآج ايكوم لوس لانا هس ناثلا يقلل ............: مجرب

 لاو حفر موال لإ كلباقم سيئر قررت كتيب ب لا تاقؤقو ترضخ آرب ل لوهنجد كن هدايز اي وسرت نازلسم
 كل_ وكىلاروا ايدام 0 اديب نانيملل سبأ ذ_ لاهتدثناروا( ٌقايهسروا قراد انو )اتش لول لس ناوي وج اه مولحمو 11 رّعلا )دوا( 0 1

 ديلاروا( ري تامزنؤش) لا ركل صاع كو روك نتج كك 21 تبيروا(ايدارك 2 رش او حسي دعا وسد لوك

 نبارك حس م لاقترللا قكورعو اك وتو نربم رول ( ةءاتذلا اكل ويعوت ناشي حس الاو تس سو رب زاذي ى احن

 وللا تابت ) يسد كورس مدحت كس لال لروا<س قد( تسي كرريخر ) سم ول سوسو وكل شط مترك( تاع 2

 ملا روا( قدرك ق راط تدب لولد لول دوبي شالا انومرو ال متر لايعو للا نا ذ# دوبي ردا كَ لع لع ريت ميج -لايع

 نيد ىآ هَرِهْظُيِل ّقَحْلا ٍنْيِدَو ىدُملأب ُهلْوْسَو َلَسْرَ َىِذَلاَوه بَل ٍماَعْلا ىف ايؤرلا تفقس وريح خنق

 مهي(لجأا



 روحا ستي 4081 2000 مالم 0 2 لب نال لوريسفتجر نو الج رق ىلا

 ناز دومل_ك نانيالئا( نوكتلو ه وركشت برر لا تدابعر زق اب دوه يردقمافطعاكل ا تمي ى رف ) ةساجو#

 رت قكروا ني كيرا( < مقل رطل ىل_ راسورفك ل شباروا لك شم )سد للا ثري دار ريس ليو مك جرو( لل طك ذاع

 . جرا )جاهكرركطاعاك اذ اقتل( سدارم مورو لرافأر ) ل آل بكل مق داب: ( حس ءادتجمي كردقم منام تفم
 ا لردع م كب دوا( حس تر ترفصر لكل ا شيب )ع تردق زيت موأشلادا( ل ررلو لسا سرع يو

 جس اهكرركروتسو ى نس قاعتدفلا رادع ردا( ع اترك سلتافج ىلاوج )نعد فوكس وكن ارب تكسب كيج هئيي رورض ل #2 زب نس ا
 2 ( مارركررقموتيررطر ح_ اذا قم داق ق خت حدد كل وا طسشروا تسلك رافال ك- كس دكا حرم نوم ليي ردسي )

 زاب حس نادأب «هسدايقروا ت مدتاب ل نلا لس قت ثلا روا_ كل 5 سلب هدر ل روسو لس دشلا برواس ماع حس كلب

 قلاب كا ليم تام ىرابتكمانل (م١٠) ىلا ايده دوباق نا ل دع لس نا ل( يي دع )كلا قراو_كر

 راكم اينا_يارفاب ركن ارك رفرزكرد نسقط بآ فهو لب لب تمدغ في روضتروا لح كلا طار كرك ميس دك لاسر نااصتأ
 نب كولو ديب( عاتب كك اكل وذ نسا شيم رزان مت سكس اجرا اب نو ومال يتب ردي دوك وضاكعس رابتيشلار وا( ايل 2 ببسوقاو لم

 لاح يي قع" )او جاكروج( تساي دة مريم ف طع كى )ور واو كسلا رقروا كور تس( ككل 0مارترهس ل يروا ايفل وجت

 اتسم روادرم املس نس تبدوا( جس لامتما ل دب يمنع لاجل لإرت ةراع 4 ىتنابج) كت كعب لج قبايل(

 ملي تس )جوه دن لاح! كة ساج نب كس لا( لكن اهيا نا) قت قرب ليتك نتن( ىككدجت سك رافك) صوم لترك ننارفسم
 سوو كن اي لست ( بس لاقشا لب حس مريب ىلاج كد سد تذاجا كف ركرم م بكل اة اه هس دام ىو ودتا سكاكا
 اكالول ل اط عججار فرط ك ووو ترروكددرم ل يكب م احس فرط ىرابنت) ل رقيب ( نوم اناا ) نقيا سر يصم كل يبت
 وكلش ل تضرب ا لاقتشلا لج (لشنيح هيف نذوي مل نكل حسفلا ىف مكل نذال - وعر لا تدابكي ذقت < فوذكب اج
 وكلا ماتم رفاكوتج ل ناونةاعوب كلا لورفاك ) وم توم دصلكي رك( ح يك شوو يسمو روك حج )للفرع اي

 كس اني عقلا ا) وراي بمجب( مد فلكل ) كن درد( رك سد تاجا لكل ب لب ل ترروصت اوك كافكا ق) ةيسدازم

 راع ثالباج هو دوا لدب تس تيبقيي) كت يرباج كراع وا«( رت )راع لش لولد تيا( هس لعاث س١ سس لورفاك تلا( حس دجتاس

 )لا. رفاطع تشادرب توا سس فرط اوكن م وصروا لوسر نسا ل .ثلاوس( بانك رحسلخاد لبن مارت ريس ار اوصرواقي ترضخ

 نوئاطس ف هطاروا( يل ل لوم لاذ, راع كت ورفاك يروا كس لن ةورنس اسس كيري تاب فس لوبن انج
 ب وتب بسك قكى كك ساافرط كى وقتا تناضا كلك ادوا هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال هكر عسامج يتابكى وقنا

 ىلا شيمي )ع اناج بووك طارد( حس قرضا فطع ) ل ىللاكس لادا( كس راذك يبني لدلك) لن نك هواي زنك ىلا هوروا
 4 عئاووج جس ايالحكو باو اهسوكل وسر ةيسا لس لاهتفلا بشالب ( لين للا كس لاري كس ب حس لبي ل ملكك هثباروا < ناش

 لكن انيمطاب ”راوعل فب باردا ةفتنج بآل هت امكيد باوخر لحي حس اهيبيدع لاس كبي دع ذ- ةقققب ترضخ )ع قلاطم
 "اصر ع ول ايلتس باسر و اكسال اذ بآل جداد رتكى اي بدوا لو <سداو نمر تولي روا ل روم لاو لع

 ل “احصل ذياتوم لباووكبسسرولايد فور لري دحوم اقم ذس لورفاكردا سو« مناع لش تيم لكي اع سب جب نكي سن

 لوم لزان تع آيرب لاق خلو راك اكو رت نبش نم تروا جو لوط سس

 ايايرف اكرمتشلاء اثنا لع اج ىلع مارت هسرورضكاول م( بريش اذمب اكد روا < لاعتس اددابه - قرص لكن كب



 هنيمص تاتش هرم نيام ريرش دبة
 ك حررط ىلا( لذ ردم لاح فل ل وذو ديردصددب اك ولاب قت اكوج اج اثنى, لو كروان ماجا طنوس( سس داسس) لوك تاس كس نلااد كساس
 . هك ليي حس( قرطاح لجلك ) سارجب نسج لاك( وكعراصم ننتج ) نون ولحم لتبدو( تعبنا كك موك هاوس ادن شيب دنا( ل )
 ايسروا تيارب وكل وسر خيسا نس كاك تس.ايبا لا هتدا هد( يك ادوي ى كب اوت لاس هلك ارواج دارعرب )د د ردا كيأ لوح
 تيكر د تلا اني روك يآرب ا ) اوك اك شنادواء ري لويد مانت لاي( درك بلاغك( ناني د )هول اج يسكر د نإ :

 ده ءادتيمي ايات اوم ) لذ تفي تحل يآ واجر وا( ستيب ) لو لور هسدشلا( عادتبم )م ( جس داشرا كايبج ل إن كك
 تردد ليأ قثجرتقرسددي ليث ناري ل لج آ تاعك قمري نلا لش لب ا قدك لورفاك (  تنتج )زيت( سكس ارث للا

 قلو ملا ارار ل4 رف كر قبل اناس( اتم نلايرهثرب يب ياي كامب لو ةتكر تبر وار طا 0

 : كا قوونشوروا لي /,ٍ لاتشا( 27 تدلل امش ع دقتاتتمل ) لإ 1 28 0 لاهل ودرب )يل برراورك

 لوبا اكس اجو, مولخشسس لس كتي رواد وفد ارمعتس داش آس سري ) ل لاينر نورت كس لاس ءادتيمبر( تاناشن) ءاغ اكس نا
 ٌّ 0 ىلا با 11 لاعب ارواء تست اننشع ىلع 2 روق يا هديك انجن( شك تدل ايد

 ءارتبم ) لع لماروا( عسرمترواءادتية ب١ لش تار ل ( تافصإ) فاسدا كس نا( فير دكني( عسا فرط كرر سبي

 حررط ل وفود يردجتا سكس ءاط فروا اط نول طيش نغل) ىلاكأ قويا ذس لت ل ررط قل بس ناشي كنا( < كس ارب جس
 لق روت ايل ا اروا يدرك ويطس لا قدح رطل وفود قبر وا رمت سكس م دزا اظن ) ا درو نك ثرى نا هك نارك( < ارم ليد

 وو اسك( < تك قاس قوس ) لوو قربك يسد ورم نت نيام ( كوم فك دييسرو تقااط) 000

 كرو ورك وأمل 2 نورس ولا 0 ىة 1ل انسي لكياعت يد هو: مولع“ لكك كد ,رع وش لل ذو مول

 تلالو ىزومت المك م لحس رت اسك نوزيب قمتي سإ) الجوكر 0 انيس ون رذلس نال( كس وم 2اروبطسروا ع دي بظر

 رع امكررل ه رعو ل برم اكلي ردا ع !١ نامئاوج ح ساو نا لاعتشا( كت 1 رطل اتابع زق ابرك

 روأاكتننج )كباس ةيددا نش”( قكيزانب وم لي امص انقر 2 اج لات يفيتبت اع كل كس كن ايب نيس اهس نت
 -_ّ 2 ىلع لووك رعب تدك ت انآ امس رعول وودي

 روبن كيل لي تلك سب[ ناباإب تكلم لاق اتي تخد6ي ةرجشلا.-.....:بيكد ول
 - لإ ةلرال لس اء كير

 لآ ذ_ركولف لش ميظتماوع وف حاج اي وركن يخت اكسس رب تدك شن ارواج ىف ادم كد رك ع بباوم حررشمس_ةلوربا#“
 جى كارصقم اك وفول جس لات اف نم لع لول لاوفوو كس تدارك ريض اتم تحك و زج ادي

 ككل مر لربيع ل باهس تافثلا فرط كب اطخ لم لان مك دع 1
 زارجتي لك اه اكيد ءردقمرما وجدك روا ب وراشا فرط كوم قس لا لع ف الدهتاس كس قت كلتش مكل لججعف

 سديدع اركي دنا لت كيا حس كرب تمير كن يرسم اهروا ل تكلف ةداقردا بارت نا جس بيضا خا لب
٠ 

 0

 كا يدج_لج دارم ناقطغورساونب فيط ل ناروارسل اح ائلاروا هس هرالا فرط يربي حرف مكلايع نع ىا مكلايع ىف



 586 0 رطج» نول الجر يضتررشورمج تكمله

 -هن ردن رط لو رس سس يك دارم  انطغورساونب ف ممر نري انو: مولحم آخ تررابعىر يفت

 -ةيا نوكتلو اوركشتتل ىا نوكتلو
 - ل دارم تام زق تراناثنل تتنادص لاقي ترض 7 نينهوملل
 هللا طاحا دقرواج_تفم ا اهيلع اوردقت مل روااوم خروف حسبو كءادتسك كيأ_ لب قكوم لسمك 2 لكك اد 'ىرخاو

 تو كرا رش رم 0 مري رس اهيلع اوردقت مل ىرخا مثاو ىا وت ردقم فو زكر كلا متصدر اهب

 ىرخا مكاتآواي ىرخا مكدعوو ىا وجر يش ريف عر مشل يرو تنم لكي توج -نرخخا هلل ا ىضقو و بوصنم ١
 ا دورجب سيو لردقء ب ردك جس روج فاذتخا للي لاجئ انج دعس بس دداديب كر لوقي ومرور بسيد قردقع سرك 51

 لءادتتم اهلع اوردقي مل روا اهب هللا طاحا دق نكن ايب لبر ايي درك كد ون نوجا دتبم كرف ف#رسفش حس بو كبس ننس او

 مقاما ستين 2 رو مارس 1 1

 دج حفص

 روآلمركتت ني العم حرار ولي تس م لاب رار تقول اج 2 قري نرلا> لع نا” ىلإ ملك أم اذارمج اورفك نيذلا

 كلك

 دج ايكيا رف ىلسر و انا نيلغ ال بيءايبنا_بلفش_ هللا ةنس
 واود ك_ لا لص لئا لك دي دع ايدج لو كردي دص لع لش جس عرتنارم عس -كدواريدي دع انتمدارمهح ناني هكم نطب

 -- انبآكن طب وكري دعس دابنا

 لذ تيبادد تياؤرمتلا نكي لا خد ب وصنف وردم لوعخم أي حو كف كر وصنصر يك اأرقم اع. ئدههلا و
 عثر تءارق ل ياروا ىدهلا رحن نعو ا -اكومفوزكف اضم لم تروص لال قي دور و 2 كف طع ي مارترا

 لاوس ري 0 مساعدا رولر ن اع جس جتاسكس لاد نوكتر ولا, تتخمر قم اع كلما ئىدهلا نمر يمال لتس نك

 -ى دعا« صلى دعلا_لبإو كس لشغل فر ع سان يملا نكباد لن تعذب رجتاس كدي رشتروا

 يع لام حس ئرهلارواج مزال ل ثنا .افوكعم

 دتسالكا سل وص ارم لوا مرتكب قرب كل كس رص( 19 1 لسد .هلحم

 لثتل_ كس رص اجانب لو لكس اوك اال ات وش ئاج لاري كرسود دوال لامك نا ا رعت ل ار

 غلبي نا نع ىلا _ي انس اجاتا ق كراج فردا < لامقشا لرب كدب يح هناك يل مارال ايدج جس مرت فرص دع

 -ح_.ازولعم اياك _اجوب قلت حس ور ايرورجراجروا هلحم ىدهلا

 بيق ركز يل دبس اهنو لاجرإي لامتشا دب حس مه اظفلر يس لام لابي لو كس ذسدنور يتم لم قد_مهؤطت نا
 -نودوجوم ءاسنو لاجر ىطو ال ول_ كوه ررظ و !ترابكيزقل هوس ةلك

 دختاسكس ماكرو لن رك فزت حس ربك نايس نا 24 ل تك دكر راوك انس هارت ورع ةلعفم نوري ةرعم

 تمل قش هك تيد كارب ني لوم سن الرب لا زج روابي -< بح جدممانكف رص لاق لك ف لويرت نكح كرب

28 

 < بن قار كاش م اا- لن تبل قتل هرافك تروا



 ءوحامرسعم 2 روس م هرسأوداي ل ني اجر يسفتجررنو اج زن نارك

 امي - تاوذ كنا قام هوملعت مل لكيك-انبد لوي شاكر اركب ةررط لابس ليف كوك زب ملع ريب
 هج تءابك لجمع رمتبروا كابا

 مكييصيف مهب نيلهاج مكنوك لاح رافكلا رهظا نيب نينموم اس انا اوكلهت نا ةهاركالول ىا . ال ول باوجو

 _مهنع مكيديا قكامل هوركم مهكالهاب

 تاو ا - اورصرواع_فرظاك اني طع - لعج ذا

 . ينل م هللا تمس ابك اجب كرطلا مءانئادن ىو روض اهل لسلك تيبلباج تيب كنا لش فيبر ش قرا ةيمحلا
 هت تيلباج تبت ايد ورع »رمت تيولا لوقو روضتروا جر كرارصا

 ةنيكسلا لزناف مهيلع ب ركلا دعشاو نيملسملا رودس تقاضف ىا- جي ددقمضفطعاكل هللا لزناف

 لفن وفر مه بعكن با ىلا قرن تروا" ملاسارخب أطع رج نا«. انجب سلم ارا ل ظلك رك ولب مازثلا ب مهمزلاو
 1 سلو ىلدادضاشا لك وقم راك تا ارا م 21 17 ارو ذيج كك اروا-<دارع هللا الا هلا ال 0 هي

 -لو: يقي فاضإ ارمي ونوم رقآلا» ارمحساك رقترلا 5 هس تسرب

 - لو قوقل نق تدك لابس اين ايلركب تفس مالساوك ”راحصركوب س ىلا لع اهب قحا
 رواده لس لش مالا ث اقطاب اوتيب منج ىلع كل ملول لور اندحب لام يأ جرا اريج[ اوخ ا قتني_قدص دق
 نكبر ليي لام ليان كيا جس عودوا نقرر لخاداك ب آلى درتئيبدي صدكب آس شاك كك نيس شلاق دص لش ناذاغر يت
 الو انرصق الو انقلح ام هللاو لب ىءاهكأضا .رتكا نس ثراح نا .عافرردل ليف ديكروا ىلا ندا دبغئانج جس القاك
 تلوبلز ان تعآسي ملا ارحلا دجسملا انيار

 مليت اياسبلتمداص اوه تنص ىف وكر رص كب .رسوو وب قلت - قرص لي كيال لاا نك لس قحل اب

 اكسب انركف قو مايو لاح ترروص لات نلظرت| باج كلاما مي دي -قحلاب ةسبلتم ىاوملاعاك فوزي

 ل ليم نت م ناهي لوي 2 دل سس قلع ا م ضي وقلروا مش أ [يمواوك ورتب هلا ءاشنا

 محل لزج امش *يسضصأ قرض مرج كا اكس سبع اضقووروا-س حسب تصادق هدو ىل (تيشل عي ارك ض#روا

 -ج ا تان فرط قت ترضخ ا كف را ل ضنا

 تابع كر رياك رثخي نا مك ودع نوفاخت ال لوخدلا لاح ىف نينما ىا تفوز واو كس ناعم لاهي نينمأ

 ند ترروصت ظودروافدارتم لاح لش ترروص لوا لو لام جس نان! اي رواهتسفوذك اوى اع ل وطور واب ماج يي يلطم اكن الآع

 ّط يقلك | جحا ري 1 5 1 - 3 نك ىنلغ دج 7 ىلاعروا-< 7 قرت تمل نوف امتالروا_ مكوه غارت ل اع

 | ل اموءديكا بط ترروص بح نب ر عقم
 ناي كد: حو نانب لاح بكرجب [تكسوم ليئئرمقو قلطسنفو لاروا < تلا كمارتا ل تملاع كلوزر ك امد لشرب با- نات ردقم
 -<هردقملاعاةساجابك

 رداهس كلذ تفوكظاد لع متنا ارمحسا 5 11 اجاب ليا ج.انوم مولعصر ركب اي ظفار دحإ كس نم اجلا /!_نوفاخت ال

 مس ناكل لا ألم نوفاخت ال



 ع ل 0 ء اع

 اهلا 14 فاقد | روسو[ 1 رسب ع داي 14 مكسر ني الجريش حرر نساك
 تب جر بي سمسا يع لو هنو مص سم سس و يي جملا و ووو ل رس سس سوم ل رح سي وروبجسا

 93 د وو ا م ع ا

 لاضق» رم محى كب اورواس ايكرايقخ اوى اى مكن رنا ظذاح حس دارسي دح ري مزه ملال اء ل قب ابيرق احتف
 لوم كروت لع تروص

 كس تروا سدا ماب !هرايدذ ل نع ترحل وكس ضر وا سدا ارمبلغاكم السا هب هقياس ايدام امتهلك نيدلا ىلع

 يت دارثبل اكمالسارجن د ذك يارب لا ار ايلطم كب د

 تراي لم تس تاو شا فكس مالساكس لوقتتس نانا هايس: ونارول كسورعو يسارثلا كل !ديهش هللاب ىفكو
 ارم يأ روم ا“ كف وذ ادت رتب كى زلوم مزقت“ ”دداعسرنيماي ل ارب شروأ اديههش هللا هافك لج ررظىا

 تس للا لوسررمتروا جس

 #ةولصلا ىلع مهتبظاومل نيدجاس نيعكار مهن 2 مهدهاشت ىا ح لرمي لفلم رم ادجس اعكر
 < بادجاكلا نوغتبي؟بايلرصقم كى الكا اهلا جل رمل كج فناتمل قب ل نوغتبي
 م تع دامدو ها ءايروا_راهتلاب ههجو نس ليللاب هتاولص رش نم ملت لان ثييدع- لت دارم تاناثن سدو لوط مهاميس

 ,ر وشل #[رفواروا ةميقلا موي رولا مهاميس جس كتهئادر ع فرع بعكن ب ىلا ذلاريط_ وج زايقارجم لش تما

 ررط كردبلا ةليلءرب هربت اناناك لو تك شوت نمر هش جس دامه دبتري ىلاشيجب كيد :نكسريبش ناي ديعسروا جس دارم عروض
 كك لوم نور

 -تدارعروريراج تع ريتا ىلاروا قل رت ريمض نه

 - مهلثم ةاروتلا ىف روارهت كا مهلثم رواارتبم كلذإي هربت كلذرل + دواس رمت ليجنالا ىف دواس ءادتبري -مهلثم
 لج ليلا مدور اوم ورافتو يقر وتلا ىف لم تددوص ل لاجسرهت ل اارا عرزك تس ءادتبم ل يجنالا ىف مهلشم -< لاع
 /خ-اجايكف فوري لالا ل لع ترروصل مصيب ول# :ي مهلنم لبي مهلتم لو يب ع رنات اف

 4 اجوم هفئاتسلرواراعررزك مهلثها كسفوذكةادتبع_ كذاب ومر ع رزك دوا لم لانموت ليف ف لوبا ودا

 جبيرة هلي ركلومب تيك“ عرزلا خرف -<سدارم لمالك ةشردروا تيك ةأطش
 لاف *رصقلاب رزارواجس اياد لدب ح بفلا لم ىث راو زم تيدا قرصو رعاقروه هسه كذ وك مري مركا لمار هد ف

 -انركرو تقاط قع تل تس برط

 عد زك لاثم كل يئامدا جس لاثم كت ارؤنب ةولصلا ىف مهتمالع ىا مههوجو ىف مهاميس - لو تس ركل تس دارج نما
 رولكس مدارك عت دارعت كل روش اهنا بن ترك تنس لاش رج نئباروا_بس ل 1ع ناش كب اكسب جس اع رخا
 0 علب موبطم

 نكس سار لربك ضتنرولايك يب مرتك نكي جوبر تسي تك كلت وحسب« كاسر واج نبا
 - لا ب اضارمعسم ًاطهروا لذ يكب

 باق” ظظيغرواح ايف باسو[ 8-3 0 اع تعرف 08 اص: رافكلا مهب ظيغيل

 < سادت عام كلام ءالعل ا يجر فكتميآ اًكورزا

 1 رمل لل لس فرع اس اند قم يمت مهنم



 مدا مرسم 1408ج ةروسب! "رسوب 8 مشل نا الريف رش معن: تناك

 تسامج ةراثغا فرط رب را ع .افلظ حس تيب" ا ف اطل لبا لتوا_.قتر سنمالك أنك كل كس فور 2 سان ناش
 ىلع ىوتساف“ ا ا ح ظلختساف روا ملأ قوراف هرزاف ردوا ريكا إل رص سس“ هأطش جرخا رك خرط لا

 -تهداشا فرط كراودا كس ليتر طعس“ هقوس

 لارا - ىلذ_ قي لضخ آخ تس تضرب ؛ كس رايواهج تدي دج ري ماتم هس سي دع يهل هللا ىضر دقل 000 غرر »

 د ا رار را نادك ايف "حسد

 يمك سار لكن ايحولا تبا نس دارمل كو لالخاو قرص نيب رواش دئاار جالا امم -مهبولق ىفام
 - هس نيرا ب ىلا قت ديلسلا للا هيمان - جسد طرم هو ات ابد امج يب لولد بيار طشنا روا مو عير وج لج لسلس كس ابار لك لا دوا

 6 مدام ع حلال ابيرق احتف.... ه1 لال رو

 -اوهرويماكل ومر ى ا كرب توم كل نم ورا 20 هل ل ىماقو ع2 للاوتتلا

 دروا لول ل بي تسب ون كلل ذل اع لالي اوفو ورم وريدي دع # لوم سرب اذتبا كت اعف ليضرف

 هع اهنر زك ولكل ايعو لاك نوفارلس نايم
 مطور لوا نترك رى تقر فج كاك ردوا ايك انعام لبي تروص ري عن ةةاص ىروفاكناوضرلا تعب ١و ردقت مل ىرحاو

 - لدهدسب كي ييدع سلك ر يخفي جاكم نقيب لب كرم لاح شيت ايو ىو: عرمد-ققط ل قل
 كمتقاو لولا ايدج _اهوم كس ءازج ا رثك اخ الب نوم لان لع ىلا داك تروس ل اؤق ا لوم لوم لذات قتل تمارا تاب يل لا
 4 لوم قارس هرثك ام بس هدو لس دعإ لس تي 30 ا مانع دق شروا ساكو د ذك لذ

 ئاركاهيج-<س ارم راتنقو لضرب طو لا رع تس ىلا كس ساس نوم كت تقول تعيب ود < لابي دج ةنيكسلا لزنا روأ

 < نك دارعتسس انفال اورتن لم ترروس

 ركذاكل اح تسيصوصت يداوردقت مل ىرخاو ورك نايت روض ركع لاو لع موتا هك انمرج رلا لك رو

 جس ايكايدام 0

 2 لاحلا اكو تسلك قرنا رك ةرظن تك اجب رافكر وا تسر بلان وت نااهلسم و ىلوج ىلا زلرك نشب_مككتوو....... :رثلا هس
 نت لئاراكم اجا ولج ىلوم شم وآل م للا و نقلا بج كه ستي رطل اكدثلاد قران امك جس لي * غل تنذو لااريوكروا اجو
 رسل ل ل ين ركوب يولغم لق لاول بلان

 وك اوم ماكوج نفاومكس دا سر واوكتسداع كتلك بنل ابك كى كل و تس التبيب بلطم ا عراهللا ةدسسل دجعت نل تءارظط” تثرو
 لح لوب

 ردي روضحرلاب توم صو "يدع ”لاياؤركب كن كر شم_ فك ىذلا وهو... ..:ٌعراصم ل نك يبيدع
 . ىك تلج تاماكزيكك ل اتش ارا هدو: ءالا رك ديمون ارسم ليأ ل تك قاصر يبدي لب تسرك وفا رفد وديك" اي لالا 5
 ايار فيأتي يورك ف احموكن ا مرك ارنا ذم روضترايدرل قي يي لع دفا تمد كسل كونا فس احس



 موا رسبت 14 00م ا ةروسما“ ”ةرسبو رب ضل« نال الصريف حررشو اج تنال

 ل رارش كرافك ل اعرهم جس ب كرمت وتاب سجو كب رقم عي 0 ادب تعا

 1 تهت دعك دشن بس ل ووك ل ون | لسروا

 ند شورطخي را جكس لفعيبيدع رطل - جب ةكد كتلجوررتم كح ؤرؤناج ل لارقذ_ نكرشنؤ_مكو دصو

 يملا لع لاي قون_ل س "اك لترك د تن اج ناس سدد "لن اف مولظمووروار وجو روج 27

 وعم ورك اج آريتار قوم اكلي ريدك وفاز ةلس لسا فكري نصت ى دما ناطر و نب ترروص ارك احا يود مت
 - 2 زوم وفارس نارلسم
 م كنقيشل بلل هرب لان اهب سقرط قرسووروا لاك وفك ارلسس رك فرط كيك لك فوارم ّلا ريس هوجو لا ضع

 لادم هركل ثاو لب تضر قي اركأايج حلوي انو كك لاك جس ددقم مالسا وتم أ 1-12 لورفاي رنج ؟ل شبج ىلا

 نايس دن كتب سبت جرم لإ اطمكس روت كس ىلاب رقروا_اكوروأ نولاو لس كو رجلا ترس لورفاكى داس قراسةررط

 هد باااي

 ومب نا اسم تكل سرس يديكي دوا ام لوو لش أر تو لاه د« يج لكن املس زكر تباع تتو ىلا ربا

 كنا رافكن اطصركا جبلا_ايدارك رك سلاح 2 [لأل_او دك رواد وبه ندم نابلس تع ضال يدد رن 7
 - 2 امك هرم اميكر[لورفاكنإسوعتإب هس نوفايفسنم ل تنل هك تنسو« تهطس لسد ل نا نامل نس

 روب مولعض الكربي ١ وليزت مل دوا لاجر ال ول حررطوكا لن كرار وايه وملعت مل اظافلار ماب .........:للا ثا كت اهرنج
 ويشير ركاروا_انير لاك كرار نع. اجابكل امج اكل يصف اوك وفلل وفود كسره اروا ليفت وظف وفود كس لوا نكي
 يوك اج كلت شوك فن ركرودوك اربد واو لسرايا انركر ود اك رمت بس لابتج كس يب باوج وف ؟ كرمج لوك انك كرك
 دهس بكل اتتااكى تاتا ل راحتك يشير د لوم انك ناجل
 روا_ لكل اننا لك قلب لكحل لش ماركب اهصروا ىلومب قت تكس مترك اجو لات اهتنلا فرط لك اعف ضب ينسب باد
 تبلا_ع لاو ص مرتدص7 كيا ادي دعرل# - لومرت مكلايخ ال زحل“ نل#ر وال ن حسد 5 رك ايئاوسي دع

 كور ككل لكي اقبالا احامايكل وك شرو-<س اكل و قت مرتي دعبل 0 توم مول ى_هلحم غلبي ناءاف وكعم لحج

 ؟ج ملأ يديدصرو جس دوت وم لي سيدع ابرك 8-5 قاد

 كن 2 كاوم عز ذروناج - لاير قل امته دارم لو رقم لب طمس جراورو روتر لب حس لاك اقتلطم دارس حس لوي باو
 هس كل يدلل كلا ذس ىاشج انج هت 2: ذرولاو لشكل ش تاق .صودروا قلع لوفر لاير
 5 رش 210 اك 2 نلاهج رداغحس م تايسي دلي دالوس روب رواده لاش اشو وأووو رم ير قالطااكت ياورروا

 ليقدم قر لق _ه مراعي د بلا ب سار كروت لات يم لك سوم بيرق لانا - كون تجي لك شحم

 ير اقاطمدار مس لجل ليد بادجي قروب ناي ؟ ؟ “يكل هلحم غلبي نا اف وركعم رك بتر ماقتم لاري راصحا

 -جسد ارمماظنموررتسر وب ا



 مواشي 140ر5 عقم رد نيل يرسخ ررشور مج ري نبلاك

 )"00000 انيس فرط كن يكرشم_هيلهاجلا ةيمح : رعد تب كس كرشم
 روامهللا كمساب تس ايجب كمتترلا نر دقنا مضر واكو يرن قو وروا كل كس زور متو فرص كي نو تع ؟لاس متت الاب ةع
 نامل لد دااكوب كرورض انكي اود اون اجرت ررجب نإ سم لوكس ليلي دواايددو زرب كل ثئاربكن ب تس اهم كشلا لوس

 نوثارلسسرولا يلا. رفروطتنإلتراحفد نانسي وضحك اهتغا كدضروا ىلاد انك رجال لي دلل اك باد ما فاك اج آل شكك
 كرا كس ومنكم لصيف لارفالاب دولا يدر رع س بو كاش اكسو ب 7ضروج واب كس كراون حن اعط ىف
 كتل ناارادربمكرواراتسرب كس ديح ل قش هوكي نع رع عي لربط يروا ولولا رار حلا رفا
 هالعالم رار رف ققتح يس لكل مر ل را صعق عمرا ١ ىرقتلا ةملك
 -ااملد كس كوكل ا ا

 لاما لاي ل بسن اما تيلباق ى ومتى ذو اند «تانامءدكي لمَ ]أ ا ليضفنب وكايهبطروا سسكس يضف اوك ف ظفار وا

 تيما كب اوف ارز كل كس راف طب تزخ آن ليل دايز تييلباقيي سونا رلستدلا_لذ نامئالاب فلكس بسك ىا-
 - كوورصخت م ىن لوف لسوريا سر ارو كوم لبن

 لاب رداركاو شمر سروا #حوم لاو للم ركسذ كب اوف: كة ل منت لش تي أ ا هللا قدص دق... بارت اح
 للك لاس ىكا مكبس ليي ب احس رول م اعايلارفدصقاكدرم لاس ىا نس قم بآكت نو لاا - لف عسولة
 ايارف لثكق_- بة ايكدقلا لوسريايكض رع _.راوم ضن وف وم ىجلاو بج ى مت د نك هركروا كس لب اجو لاو
 ؟ومابيا لاس اك ا هت اهكى ريس ضرك يا رفذ_ قفف بأ ؟ك لي رك و رمعروا كس لوب لاو للك دجتا سسكس نلاءاد نأ متل اق
 -اوهدكب بس تو لانكا امتي نم باكو نت لي كب ايا رف لك ا يك كش نع
 2 هن روك لس نأؤيروا ذك روكوو ةاسراحتج ك4 ماظتبا وديك اسبلته ىا قحلاب
 تلى روط تل وكي حور وتمر نكرم اكيد زنك يوديس نكي ع كسدديكا اجو نقلي ننكر ثكن با اهلا اثنا
 لثة رك ايكرايتخا ناونكي لابو ؤتاتوم لاووصقل:!اوكر ب كيا حس
 ب اب ايلات ب اكرارطك كل نسا عسدارم لنا قبلا واتدعإ كس .لغاد لع ناوفاوتا وا تنذو كس لخاد لن نيم

 ركأ تيوب نايباكتسلك كسكس لازنا ىيكللذ نود نم لعجن... ا ا ىانرمشلح لمرسي دع

 ناحل 01 لوب درت ب لشمس ربت 20 دل سل لاقل أون [حرمورمتللاس وا

 ديه د تكل تبراك دكي دنا حس فرط دولا ل حرك تسرد د لكل كشمير اكرحم رو ودعب ديب تهدر اظن ل انج بحت
 - ا راظانلك راصم نا لسن ل اجد يلا لي انلسوب د ىرفسرظف كس ءرطخ لا يدرك :لاعز

 ةةيرخ هللا لوسي رثكثاذا ل رسام ترلودب كت ع الا كفإج ترضخ اندم نري لكوج ردات ة# ركاب نت نقب ةبراوضكرخ تب
 تاع قم هارلي يروا #باشفيم اورو رل رفا رمت كي آس ناوى ال ادم قاتم اك اانوم لرش اك اكسس رارصا كس

 يك امحر ناونكتم اع لي هعم نيذلاو روانينموملا لخ ديل2 لا سد كير شوت بسكوت دي دع لاري وابي دم لا لع



 مو مرسم تمي 14812 عما ةروس؟ ةرعّاي و شرج نا الجر ضرر مج تناك
 00 ري د ا ل ب يي رمل مسبب ع هس

 ا كوكس رك قف روضتج ح ددار ىتريسردا ني دايت هلك نيدلا ىلع ه رهظيل .........: كلل“ ردوا كلذ ند

 يمل ارم 7 به ان لاسم ل وذلك رول رج اطظوكممالس اهنشاع عدو تاي لادا لكي بسم ايداودت انتعروا عرورقو لوصا لي

 د [تتفو كا بيرث ناغ كايند كورت ارو راتارول لبن مل اعاررمج اك تسموكت كن وف اسس تملوشو نان ىذب لال د صروا مكر

 ل نيد للا تدبلا - اكس بدوا ابر بلاغ قت مالسا ارشيمب المس طال كس ناب هو لسد لاب ءىكوم تموط كن نيب د ل ماع برج < الاد

 -هسالاو سكت انوا عسل تسكب | ىتوروا ع هاوكاكتييناقت

 لي هي هس نورس كس نيته »راف رط, ياك جس لاعيراكباحراق ناب اظتط شل لوس -.....: ناش كك اركب اى
 روثروطب ىرتتو قرت نيرفاكلا ىلع ةزغا نينمّرملا ىلع ةلذا_ى# روض ىل لجو رمق لح لب اتم نون د نانمت فرط رصد

 رثلا ُْن بحوث ىلركاوملا في اى ركروامك اى !ىرموة ًآركرونسمس نامياوج ندد ليل اد دبارب مل جسس هو وب لسخ

 قش امسك. ءايلع- لج د لايعري رهو يدي ذه 62 مس شرخ حس لوم سوم كس ناش كش شوا

 .٠ و:لوعد نإ ملا ىف تتار ليطشب دبابات[ حس نااحاروا لول نزسضرجت سك رف اكرم تولت
 كس شاومي بج -لإ تعم ذب هع ترث زايد ومس قلت يدثلا كيل ابتدا قليب كاد يع قلتي ورنب كتب لابتج اعرب

 امج كس ىرونشرت كدثلا حسن” ليما شاكووضوي را لذ تس الا جت كرنب فق او تل لئاطغا دل س0: سب لعهد” رولر كس
 كول حس ناب لي اعل فو تبين لستر لولا تمينخ_ ققتر نأ رروار وف اك ارب لور كس ناس ذامف كدت اصوصخ_ نإ

 لبس انج- لي تاج ك- ناي كلا ل للواتس لاح لاو نايقترواروذكس لور ةيسات ارطط> د ليل ىف كروكر اظركت سوك

 تأ لوب كدي رطروطروا سرج كس حلا بسأل( لابس تتسبكا َئى 200 يام نوبت لع

 د لؤ سو, مولعم رات يشكك

 لي قوم طوبطم لاي ةربب قب ليكن آل قصي تب تم 1قئك عسر ل جررخخا عرزك .......... :ءاقترااكم السا
 وصنب_تسب اررتساروأ سور اجهس دررواود هس كيا ل سبك فم روضت لاو :اكم السا إي دلاع قمل 2 لوي لئئروا ذ_ ادرج

 ”روا ىلا عرب“ لظاختساف”روا قوراث ربك سس رز اف”روا“ ءاطش حررت '”ءن# ءاياع ضن ايكو انوه رتاروبتصبس_ روبط عن وروا تر لوب كت

 مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشا , هعم نيذلاو بيير لذ ءالط تروا ايلوراثشا فرط وضل ربعه“ قوم لك وتس

 نيك دارم ديكس براء افلح ادجس اعكر مهارت

 رم رولا ضان دمدارعتفيص نو ردم كبح انف وئومجي ترك كس قيمت نكي .......: زا اكن زن ر شار اهاخروأ امص رد
 جل آلا تمد ار وشركات طخ يرش ناضل تمي

 رشي لوك سود ل اج ادني قتال عد زتج كي ان لإ ةسدرمم لش ماكلا دك كسلا سيمت وراه شكوت عارز

 -ج ف تءاهقب اة ردب لي لا لب نكي
 ةاجوم عروش مالك ارمود تس ليجنالا ىف مهلشم ردا ساجد ادإل مالكي  مهلغم كلذ لي لين لامحا نعت ل عا ثللذ ددا



 موعام رس 14 روس مكر 0 نب البري روم رت ني 1

 كلزركلي وعش ضمك للاب تار رس وود لوقت ليئاو تاروت ماكل خخخ رزك رلومادد مالك لبا ل“ 7
 ضرك ايد نأ يبو انو كرتشت ل ع لفطود ليو تاروت نوم مب يق مإ لب سرروص ساو: فرط كل ضو دج ؟هراشا سس
 < اأءابايكن يش لااا لوكس م ناو تم لاا اوتار

 - تاقتناج جنا لالي فالك نا لزق نشل نم تلاع لج نك... ...: ريس اي" لاو تار

 7-5 ل (ررس باب يدان ارغس
 تاي اسكس لويس فرازن لو _اومركوولج هذ تابعي كس اداف“ مرر اح .رعشمو اي 7 _انييرئوار“'

 :ج كل لس ل باب ىارب
 ىرمتروا لو كي كيو لورق ريتا ل ل دقتاب رت لدن داس لاس انكر تيم ل ذب حسم قلاده لاب"
 “ل لس يدك آلا
 لسور قسري را < [نلج لس تابآن ا نومي روا مناك ابيب اب كس نيب هرهتشروا < ئابب لاي كسمككن اداف
 تس للقب #1 اهرب والجن و فت اكس باب

 “انكي, ءانكد ناسي ءانك سب يال لجيرواارك ع نع ز ىلا هيرو“:

 ري ناميا 2 كس تبي اضفو تاكربروا تبيباهتمك ان نب لاو لل لارا بسس سايب نا لذ مهنه ل اوردر

 لوحارت ولا لايج_ 2 ومرنج ىدورعمر لاب امم قتل لعل لع ويك قرب سري رصقم كويت لانا بطش

 موهفتييرثكا لش تروص كيفيت نواب قتيلا قال ترروص لكي شايب ناك تس اهرف ترين سس نااونكل ا ى ات تت قس قنا
 ايجار لادم لاب تحك ضررف لوك هت فاي تدب يبا تارت بيرل لكي اهم لك يساند و ولحس لت جس
 جر زعلك اهب ىكذ_ومديفم كل قرف للا تيعآري او بنت ساجد ل” ثداغ
 قزاكرفاكس تيكر لكل الدار نكت جس ايكل لدتا يفك قرف ساس رافكلا مهب ظيغيل ل تإ رح ضب ايل
 -[ومرفاك اكانيغ كذلك ع انوع تءانأيركا اء نوم طيرغ

 لومتب كح نا لن قربت بج كج لاك كيا لث لا- ملع ريغب ةرعه مهنه مكبيصخف ..........: تايآف نأ اطل
 توم ت دانك وك م سان اجو لباب نامي ىلا
 دس لام تيصخمسس ذإ ار دوا ف سات ير ترروصض كيس لاكن جد لإن لق كم سا ؟ نشمي كيس مكيف ةرحسر
 دارعتساراص_.يايكن كرا نحب كس مك كج تمي نيرو مقلب هج ركام لو خ نإ وه ندانكل شن للاكل يس يبرق ني
 ةس ركءرباشم اكس لو للا حرجا اندم د نلاصتن اك اروا بس اجاجوبب اطنخ اللب لل الح لإن لاا ما اكل سنس لاو دب فوضى
 -ا لإ يسد

 -< قارون تحل لاشيبي كن اروا لذ ماج كلامج و لالج تسفصت . رافكلا ىلع ءادشا



 ٠١ حارس مي [4 099ج تارجا روس.” "رسموا 006 ملجم نال ااجرييسضتحررشو اجرت نبل اك

 ِتاَرُجَحْلا ٌةَرْوُس

 ةيآ ٌةَرْشَع لامك ة م تاخر

 © مُيِحَّرلا ٍنمْحَرلا للا سب
 هِلْوُسَر َووللا ىََي َنْيَب لغم ْوأ لْوَعباوُمَتَقتتاَل يآ مَدَقَت ىنعَمب مق ْنِم اَوُمَّقَت ال اونَما َنْيَِّلااَهي اي
 نيا ةلداَجُم ىف تلت ملعب 41) ُمُيِلَع مكِلْوَمِل عْيِمَس هلل ا َّنِإ ”هللا اوُقتاَو اَمِهِنْذإ ريب ُىَأ ُهنَع ْغّلمْل

 يف َلََ و ِدَبْعَم نب عاَفُعَمْلا وأ سباح نب عرمرم اَن ف ظل يبنلا ىغ امنع لاَ هلل ئِضََرَمع وِ
 اذإ بلا ٍتْوَص قف مط اذ ْمُكَد اَوُصآ اًوُعف رتل انما َنْيِذْلا اَهياَي قب يل دن ص فَ نم

 طبخت ْنآ هَل 1 ال الإ كلذ َنْرُك ْلَب ضْعبل ْمُكِضْعَب ٍرْهَجك ُهْوُمْيَح ا لزق ل ُهَل اًوُرهجت الو قطن

 ضصمسب ناك نت لو و َنْيِرْوكذَملا ٍرُهَجْلاَو - كلذ ةَيْشَح ىآ ««) َنْوُرْعْشَت ال متْنآَو ُمُكلاَمْعَ

 دنع ُمُهَتاَوْص َنّوضْعَي نيا نإ منَ ىلع هلا يضر امي ورم وُ باك اف يبل هنو

 مدِظَع ٌرْجَو ةَفغم ْمُهَل مهم رهط أ ىو ْمُهَبْوُلق رسسعإ للا َنَحَتما َنْيِذْلا كذلوُأ للا ٍلْوُسَر
 ٍءاَرو ْنِم َتلَنوُدانُي َنْيِذّلا نإ ودان ِِلِرْنَم ئف يه ئبنلاو ٍةَريِهُظلا َتقَو او ُءآَج ِموَق ىف َلَزنَو ةنَجْلا «)
 ا م اول ا عسا كنار تارا
 ال ْمُهُرثكأ ٍءاَمَجو ةَظلِغِب باَرعآلا ُةادانُم اهي يف ُهْوُمَلْعَي مل ْمُهْنآِل رجح َفلَح ئدات ْمُهْنِ داو

 ءاديب الب عفر لحم ىف مه ورب مَن وََو ممل نم با انو عقل َكّلَحم هول اَمبِو <« نوقع عَ
 تاَث رمل هه: ةوُيَجو روُفَع هللاو ههه اًريَخ ناكل ْمْيَلإ جرت ىتَح تت ىأ ردَقُم ٍلْعِفل ٌلِعاَ َلْيِقَو

 مهيب َو هني تناك َةَرتِل ُمُهَفاَحُف ًاقيدصُم ٍقْلِطْصُمْلا ىنَب ىلإ أ## ئبنلا ُهَنعَب دو ةَبهُع ِنْب ِدْيِلَوْلا ِف َلْرَن و ُمُهنِم

 مُهَنَع ُهَلاَق ام َنيِركُم او م آَجف ْمِهوْرْعب كل ئينلا ْمُهَف ِهِلتمب اًوُمَهَو ةَقَدّصلااَوُعَم مهن َلاَقَو َمَحَرَ ةّيِلِهاَجْلا ىف



 اه حارب ت14 ”8)» تارجا ةروسم "رسوب شل نم اج ريق رش رتل

 7 وو رع 7 ةرس رار مو رسوب لير ع 3000 ها وس لم ىو وخر 0-2 للف كرم

 نأ ِتابلا نم اف ٍاَرِق كو هبّذك ْنَم ُهَقْدِص ًاَونيبتف ربح بنبأ قس اف مك َءاَج نإ اوما َنْيِذَلا اهيا
 اَم ىلع اًورْيِصَتق اًوُحِبْصََل َنيِلِهاَج أ ٍلِعاَقْلاَنِم ْلاَح ٍةَاَهَججِب كِل ةَيْمَح ئآ هل ٌلْوْعْمَماَمْرَق اًوُيْيِصت

 اصلا مهري مل ادا مجالي ىلا مهِدْوَع دعب ل مهل َلَسرأو ١4و َنْيهِلن مقلب ِءاَطَحل َن محل
 ول ٍلاَحْاب ُهرِحُي هللا نإ َلِاَباًولوُمَت الق اولا َلْوُسَر مكيف َّنأ آَوُمَلَعاَو كِلانب ا بل َرَبحاَفَريَحْلاَو
 'مئنال مَ ُهاَضتقُم َكِلذ ىلَع َبّنرت عِقَرلا فالح لع هب نورت ئِذلا ِرْمآلا نم ٍريثك ف مكعب
 مكي ةَرك و مُكبْولف ىف شح َُنََْو نامي مكي بحل َنكلَو بيرث ىلإ بسلم زك
 تيا حلا كاما هي يح ِْ قلل كْوُذ ىنغتملا كي ِْ كرئيس "ناَبضِلاَو قْوُسُْلا َوَرفُل

 هةر - راهم ذل لم لا ب سب ذل - مده ياو #0 2 ندى يل ع م

 مهند ىلَع كوتباثلا «4» َنَوُدِشرلا باطخلا ِنَع ِتاَقتْلِإ هيف مُه كللوا رك َمّدَقَت ْنَم َةَِص ُهَتْفِص
 2و سو رم ب ع ب صور م مالا ساو املا لاس نافع لم 27 ر مارا ثري صي ماع ذب مسا 2 <

 اعنا ىف 40) ميكَح مهب ميلع هلل و ُهنم ' ةَمْحِن و لَصُفَ ىارّدقملا هلعشب بوصنم رذصمم هللا نم الضف

 5 ا 2 72 1 يا د د 0 5 تديغآإ م و ل

 انف بأ نبا ىلع ٌرَمَواراَمِح بكر كف ئبنلا نأ ئه ِةَيِضَف ىف ترن ةيالا َنيِنِمْؤَمْلا نِم ٍنتفئاط نو ِمِهْيَلَع

 اَمُهْيَمْوَق ني ناكَف َككْس نم حير بي ٍهراَمح ُلَوَي لَو َهَحاَوَر نب َلاَقَف« هنأ ىبأ نبا دَسَف ٌراَمجْ
 تق َئِرُمَو ٌةَعامَج ِةَمِلاَطلا لك نآِل ىنغَملا ىلإ ًارطَن مي اًولتتْقا ٍفَعَسلاَو ٍلاَعلَو ُئِديآْلاِب ٌبْرَص
 ا 11 0 هم 5 ١و ص نضال” مخ و يام قرا ر* 0م مي ”وس ريب ار, 2

 ىغبت ىتلا اولِتاقُف ىرخالا ىّلَع اًمهدحإ ُتّدَعَت'اتغَب ُنِف ِْقَللا ىلإ ًارظت َىْبر اَمُهنْيَب اًوُحِلَصاَف
 طرب يمر لسد 0 ءاوك وم رار 210 0 + جيش ه6 1 م 3

 اًوطِسْقاَو ٍفاَصنإلاِب لُذَعلاِب اَمُهَنيَب اوحِلصاف ث َءاَق ُنإَف تَحْل ا للا ٍرْما ىلإ ٌمحَرَت ءوفت ىتح
 م 0 مو 275 سوس ل را ا م 2ك و # 1 م 201 را مد مك م 00 ِه ر#

 - اذإ مكيوخا َنيَِب اوحِلصاَف نيدلا ىف ةوخإ نونِمؤملا امنإ 4:>» نيطسقملا بحي هللا نإ اًوُلدْعِإ
 6 ماعلا 0 ل 2 ر 0 2 ُْ

 )٠0« َنْوُمَح رت ْمُحْلَعَل حالصإلا فهلا اوقتاَو ِةُيئافْوَمْلاِب ميو ئِرْهَو
 -لو تايآهراا ل لس يشب تارت ةروس 0 مر

 سس

 ( ركل د ف دق ليم لغ ماك ا يتيبج تاب مقل مد قاظفل )ورك ا يكتم تقبس من لامبا لاس! عيحرلا نمحرلا هللا مسب

 هل اوت ول لول انقر اهلا بش الب ءوعر كسر تدشاردا( رمثإ 1 تاما لورد نا م لو رق لس شاوج رد ت لوسورثلا

 روا لاح نب عرقا لي لافوو ناك بستب دلو لان قلت رع حرر طر وا كيوب تمي [ل بكس لوم كداب ) لن لاو ساه
 لد ىووجوم كافور وضتاو لك لج لوم لاا ل داب كس وكول نا تمي[ ئاروا اوه: ثحارم قلت نازي ريما كس ديعس ناب عراقتق
 نلادروا( شموُتفكف ورصم يو آب ج )ورك ا يكتم كبروا تس ذاوآ رت ( تنفو ةساكتاي) لي اولي |ناميا لا( ىؤومدنلب

 هس دابق ممشابينا(وركالوب تحزاو[ت سيار دالي )وه ةس رك لوب سس .رسود يأ لش لب آسجوركازوب كلكم تراس ل

 داي كس لوو نا تي ئا-يراهانب رو ذرب لش لو تدوذروا فهم ذاوآى بو قل ومدن كرب وا ليم اجو داير لامعا
 ( نينجا م ىلا تدثلا ناوضتر سرر طوول ترطب هت تس كتي تاب ساو[ تسيل نمر امك قف روظتبج لوم لان ل
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 اجا <



 احا رستم 14 0 9 تار عروس مارس هداي | 26 - للم نا الجري دل نال

 كك وقتي (ايلاءزآ )يدرك لاخذ هطلاوك ولو كس نلت لإ كولد وبر لاذ تكد تسيب حاسس لوسوك واو اقبالا جايقي
 وريددو# لوم ل زا قل 4 وكول نلا تهب للاءتنج )ع مشو اروأ تررفشم 2 كس نا( م اجوم لايامغئوقت كاملا مش ١

 حس لور ولوج يش الب ك درك رورش لال ذاو آس لومناروا تس جسر[ رف تحارتسا ل ف اخ نان زاب ترضخ آر كيج ع وعر ضاع
 كنا كيأرج ح- له نا- < اجايدر كس هريوراول دوجاؤلكمواكن لع زس عن كورجج ترج رباب حس فاخذ ل تس از وكيس آراب
 . حررط ىك ل ولاد لوا ئكزاو ارا لا امرف فير بي #رجج سل بآل امن لطي دن الت ان اجري حا زاوآ ل م لورجت كلا

 هيركاروا( ع قي تيقاوان سس ماش ناياش كارو ررعردنلب كس بآل زر راك نلا) لنج بس رثكا حس لن نلا( تس ةتيسرحكأ

 رجاي دوق يس آكل لابي( سلا يسر كيده ضروس لي عر لس جو كف مادتبس أ ) ةسركربمادذ كفأاول

 ل هرب كبقتع نب ديلو تيب كا« كي وق لونج حس لع نلا )جس مترلا روف ثلا رول ومرتب“ كس كس ناريق نس اجآل اي كس نلا
 ماب لل ناوجاو شيدت حسبو كسلا سا لأ ايار ف داور ناهي كس ناطصماونبركانيقرصمو_.اقف ترضخ رن” لو< لذا
 نير انيك مهي كس لس رعد تر ةوكزدلاو نلطصم/ نب اك عرج لجلاو ن# ريلوروا_- م 20 تيلباهت اذ

 د ةيمرش لوكركأ! نارك لبا ا( كدي د 2 كم ازلا ك- ديلوركومرضاح ن# نوكولكليبق سرك ايكرم لايخاك ف جرف ىتكيسآ
 موق ىو تن اهيا( زوال حس تايج_اوتما لش تءارقكيادوا- كن دوا ثوجج )رك يلركن يت بس خول الرهت لوكس اي تابت

 قمت لاح سس لاف ) حس ىلادن( كلذ ةيشخ ءج رطل ا ترابك ذقن هل لوعفم اوبيصت نا) اج” ناصقن لوك
 كح ناري حب ل ىيلاو ىك اطمن نبذ يقي ترا )راني( ب ذ_رك توت سس مدق )بي كس نيس بة( نال
 كل وبما عرالطا كس ىو ليتم اب لوس الجبر وا قرادر منا رف لم لوكان لا نس لوبن انج ار ف شاودولريلو نم دلاغ لب

 5 رث علو ةايسآس لاح تدوص حي لاختدلا شدووبد تمار اطلغازبل ) لإ ديلا لوسر لبي قكَوَكرناجروا (ىر واب حض 0

 وم بيرم ونتايييرا ركب نلا ل لايت فة تاب عقاو فاضزج) نيك ابكاداهتت ع نارت رك اكل لوم ىلا لقب كتم (
 بتر ورم لا اكو: حسبي نفيس ببدساك دانك« هانك رواد لائم ازا لوك قو روضت لس اجو مراكبنك م )ذي ترحل ى دب وكم ون( تسب
 ترفل مس نلايصعروا قس فكروا ( ابد اني نمت )داس لولد سايبر اروا ىد تحل امياوك مف هثلا نكي ( كتف

 ع تيفيكالاب هروكن تيفيكى نائب ناش كن لت نايا ىلا لتر لاك رابعا ىف تطالب كاردتسا نذير

 هو هردقم لحب رصم ) لضبلس رثلا( مماقرب نيد) لني تسار ار( ب تافتلا حس باطخ لب ىل) كول تيرا( بس لوم افك

 ركاروا ( ل كم اهناري نا)< الاو تدع شاي( حس نا) لاقت شلاروا تس ماعنا ( لس ىلا ليوا( الضف ل ضف ىلا يوصل

 ركوب حس لاي كس ىلا نئءاركومراوسب دلي ترضخ [ييرم ليأ- لوم لذات للسكس هعقاو كب تيب اري 9 هدركوو ل لونا رسم
 كس ظففم ب آرطلاو كلوب ”ى اور نب هثلادب#ب ىل كرنب كان ىيا فس ىلا نيا دطلادبك لحب. وركب اشي نس تدل ًاتافتا هس دك
 ) ذيل ع لجأ ( قوم ورش كذاب ى از قدج لاي امتإب ل نتف طوي انجب جس اهجا حس وبين كد قس سرت بايب اكتمل
 لابيي)ودرك رالصا ن ايمرد كنا 32( حقب الخلا لب تءارقل يارد قتسع انت: رول يأ نفر فرم لكديك جس كلا قتاح
 دقلاوو كلاب هس اجرك اواي زوجو ليس ةوركل ا قيس ا 4 2لداني سوده د رك يأ تس لي نارك (ايكايال طفلا ايريس

 حرالصا مهتاس 2ك( فاصنا ) لردع كاايضرد كس لفاور ناو _اهوم عروجر رار ( حس [كسول) ة.اجوب عروجر فرط 0 مع

 يدرك رالصا كايمرد كس لات امي ود خب اوس لين لاح لاح( ىقيد) بسن ارطسم جس اتركني وكن ولاو نس كف اضفادثلا بش لب «دددك



 ٠١ حاربت 14.09 تار روس ارسم هدا نري رش ناك

 لكتضر يمت ج( لي _لءاعم كس جرالصا )ورك, د سؤ سدا ردا( جس كتاسكساج منا لبن تءارق.ليأ- ليزي وو بج)ورك
 ا

 ا لوقب قب فوزجيل وعفم جانو قرعتسوتب جس مزقت قشكوج مس مذال م ةقييدكعسايكوراشا فرم اوهدقت ال: بيك ضو

 ا
 تنام ايابد د مكتسزاج البوك ا ليث كس هماو هيبا ىدي نيب علقت - وعل لماع عرب كس لوسرورشلا قس هللا ىدي نيب

 كارما اه فوزه ل وس ليد: وازن لتاروا كورك

 نقال رادع ناقل ووش ار نزور نك ركن هيرو رت ىلا تاوص قوف

 هيلا ىات 000 واهس ب آذاو الك <داطاكاكلا 5

 كبس لق تدوض اة لبيك مدرك رف لي لولو سرت لاس سماك رك ش ناك لرقلاب هل اورهجت الو
 ا رف رت وما بآل لم ترروص للا م ارسدديي روادركض ناد راح قب ياآتنقو 2 كت ايزل ومو تورصت 51 _تآ

 -_وراولفلر كب وركوكر اظوبسدا للاي لي هر كتمت ادار ردا ىفلكي_ىكاب ل لوو وم كس 3 كلوت

 .جا دوم عزان لع ١ورهجت ال روا١ وعف رت ل رواه ايكوراثشا فرط كف اضم, ف م ركر كى لذة ةيشخ ىلا طبحت نا

 ل ترروص كيس د لشكل والتر < اع 42 ار ليج كلوا يمنع لوم وكروا وبدل لوعفم اك ىلا لحم بهن كس نترعإ لب

 ا( ةرانئام رضا لل ىلاع
 يروا لاء لم اي دوا فناتصرل ماي ع لقب اردد ةرفغم مهل روأح رش نارامت ارإل رواه رك ىلازيذلا رواه ءادشمب .بكلوا

 رواوهربت مهل فرصا السوم قي زرت لاي ثلج ةرفغم مهل رواو ناي روا ل ذباي لىكتل وا ومص حتما نيذلا لع - 7

 1 لد ايكا يلق الطارب بيم اك بس يوك هس لاك بسك وقته فن لاك تر اهيلتا < ببسرابقظلو ناقتما_ومب لظاؤ اك اة رفغم

 < اتومرابظااك وفل وج ل لور رؤس ناقتماحر رهط اه ترمراهظااكتبم لدم بج ل لوس نجلا راس رح

 زاوآ ص اسس هرم كلا كيا ضي 1 انيلاناييلابج كوك + ايكلاهتس كسا ذيع 6 ناك رس دحاو لك ناك

 | روتداحالا لاعامارقفاعح_ ذ_.ل عت” عب اقم ةئبتبلا:«لوذاو نع اسكس هرجترب كبس كس ناكما يب اكتب دهس د

 كا

 00 كل زناعس م انقت ىو مينو بردا لمن لال اهتزت« رانا له لباقم كس ىزاي دلع مهل اريبخ ناكل
 لا كس بي دو توادع تارت فخ“ له ةرعل

 زارنا ق كس ثومجو واكبر اتا قشج لب ظ 5 راش ليا كق ندوب يبا قدك نامج حررط ىلا كآس-١ ونييبتف

3 
 321110 جور ف نولي - ورلد رورشم 00 وة يس اوت ظففل لب تءارق ليوا 5-7 ءارق ىفو

 اليل تارت يون نوقكراي ببقك نو ماه يدان ف كناض تكلف ةيشخ رس اوبيصت نا

 ههه اوبيصت



 مين ابريق طرب نملك خخ
 كوم لاس دورجرب وكيف مكعيطي ول رواج ماقم اقل لولوتفم ل ونور كا وملعا كس مكعيطي ول حدد اكدحإ_ اوملعاو

 اد كن اج لات اهوم ملم نادك ا ماكو مايكل يشر كاع ؛جاح ذب ول ماعم كس قاطصم وب لا وكول ضن اهب لا حس رت ةرؤوعريف

 وم اوت مالك ين ترو اك ايدركذ رول اقا سا ذى رز نكي جناب ابكى كف تاتسرل مت اهكعيط ول ددا- أ ىلا, سب
 -0ايكرارصاهي كس ارا ذس لوكوأ لاك فرظ ل اراشا لف ذعر داشمدعب كسدلروادايك يأ اووكمالك ننكر اهنا
 - ل تحوم بس لش تهب لو ل تقشمروا تل الب وانك اسف قش لس تدك جس لن لازم اق متتنعل

 -2- آل بوز لاروضت تس هنود
 قداح يب بلطماكبترملا ىلادوا انوع هانك ا كغ بيس لا ءايك يكب اكئرااك ا لتقبل ء كوم لج وو انك ايلول :ببستلا مثا

 -لدعي ةىكقرادممذ اا ا و 7

 لكنك فاقت اكل ونت نلاروا#_ لو لظاد لون ناكرا للك نااسلر اراء لانج نب دصق لن لت: لاكن اري نتن ناميبالا مكيلا ببح
 - هير اوانمجدي دولا بترمرشن, فل<_ايكأي رف نايصعلاو قوسفلا و رفكلا مكيلا هرك رق ىف كينوااتا
 [نركاوم ف ازتخااكى فب تايثا لد حبام لت نا تيل باوجاكل اوس ك يارب ىنعملا ثييح نه كرادتسا
 ناش كنيشزم لالي فاقت نتشارك سيوجومف التخا ياظفلج لاك سيب لام اكبادج لكل اهي جس
 -ايلوم ف التخا لم رحبامد لا انتر لا د ان لاكي تايه دينشر مهو اوم لن لمي اكفناصوا نجس لدي فلل نا ١

 ضرتخ مل ل نايمرو_انكلسوج كل لوعفماكب يروا ايوا هكر وصم ماستر جس لاظتف ا ردصمروا جس ردصم مك يي الضف
 ب 0 كترداهستر رف قوضرفكروا تبى ل وسرورفلا كيب ل الث تيا

 وتحل ي رواء ع ايلا كل اذأك ام زاب حس كوو بج رك ردوا« <سات أم م ىو ل هراثغا نش ىلا_ناتفئاط ناو

 ام كرد كف اد ذك لاه جرب لالة اجاب ىف ابرك اد وجواب كلك
 دمر اح لوا ع قش تغب ناف

 د تروص لبيب س انما تيي؟ق يمنكم ليلقي رح الوم لك تروا 2 كس تيان لا ردقتب وتب كو فت ىتح

 اوناكف نوطساقلا اما ملظ ىنعمب طسق < ّك_ كل بلسوزمت ل اوطسقا ل ايل راشا حس اولدعا ل رسغ_اوطسقا

 -_ابطح ونهج

 < رماظوج سك تيس تمءارقا ؟سددروا ايكبال شح ل م وم نلايسردكس هدام راززرلتوج : مكي وخخا نيب

 م راما لي للا: مكلعل

 50 سب ة كل 0 < "الخال لوا اشم تيل ار لوس ب يلح اومدقت ال... ..:لوزن اش

 وكول لضنب_وركتسم ىلا ق معي لإ ة لقط ردت لاوس ل لاو كار سدنلسس لإ راع دن ىالاديع
 -ايكيارم دوك ابرق كنا انج - نارك لاإرقوت ليي عسر ديك اذا فو ترضخ 2
 ني وتكو تموزوردي تا ترضخ آل ايتيك يبس هزورك ككل مل ل 21 اليس ايكلقن «حسشل اع تر” # لورسروا

 هيام لكلب لى تررضأل أل م اكرم رو تابرج بس ماع تمي آلهة سائنارما

 - ءطاسمسم 14[ "8و ترجل ةروسم "ريو رإ



 ٠١ احارسمتم 14 "8الط تارجت !ةروس, رسمي لص نك بره روج رت ناك

 فالسخا نايمرد كسب ىلع ةتانيريعا برغل ل دقو تيار تلمع كاتس ايكمراشا فرط كل ون يبس اخ لت لرفع

 تدرا اه لس وركوب لا اكلم اكدبعم نع ئراقعقس اك ترضخ نايك اناكةلملاع نب عرقا فكي تر او عسر
 -لدالزانتم 22001 قلد اي ارمدرلص لل باو لك كتان اظغإ ارم لعب اشارات ىفالخالا

 نكي < كلا كنا لوزن ناش اكت ايل واود ل ساتوم مولتن لس ايل ةراشا فذ رف فرط كل وزن لاشك لاا _-اوعفرت ال

 يرتب لئن ناشات كيا كك ورعشت هل ركل ا وعلقت ال اونمأ نيدلا اهيا اركاب روم مولعشمس_ليصقت شزك

 _رعقاواكرطو كولا

 رز نام ثلادبك- كل واو شل ذادتا كس قل مرلا تدب لش بالج ايكرع مسلوب ترض قاتل وقب_نوضغي نيبذلا نا
 تباث خرط اد لك # وم ترورط كراضتتماهرايو دكا غلوب سمج ختمت تسرح دعب لس ن# و, لزب ١ وعف رت التي اسك يرن

 روضت يح يءاشفن اكل ل لذات تيأ أبدل لاك سي زاو [شلكت“ر وا ٌةسورروا سد ركن بيرك هت زاد رأي "هت ”دتاخ سكب

 ورك ينج تايه زاد 1 ىلايمرولل [ لو تسيل ثروادب لب ءازاو اضل < اهي عس تيذا سك انوبدا قف

 روا لدا نب رزقا لن ناهس ل تحا ارتسا باولو ترض الج وعر خاصربي ود رعت رثو:كلنوداني نيذلا نا
 انمذو نيزانح دم ناف دمحم ايانيلا ج رخا ني "1 نس ذاو اسك لأب اب تس هسا تاور نس لوبا هت نبيك

 -لقلكيبح ل لاا اهقدرجاظنماكى زاب دلجدقوميب# دوا حس ةتيسر كا ناكر سدلكدج - تس اطفي زاب دلو داديم قو ترض[: نيش
 ديلوك- تاك ُُ رك از ثسراحلا ىلا ناش كراع فاول رداحسابمل اعلم سير قاف مك ءاج نا

 لوب لراعي آب ل وراب كسبت نا

 لراس تاقتقاو نانئاء كس ترد زو لذا كس ل قداضبب دوا ٠س ك6 ركدقاو اسر تحف ني“ ناتفئاط ناو
 لول ذا تي

 همومك ترروسبا زج ارواهع_داشم الاب سحر الصا لن تروص ردا بجلب قاف 1حرالصا سما ةروس ل جتي.........:تايآ يلد

 راو

 ك- كر ماقح انتاعلداروارب رضتاس لس لاو احب كلاس نيس ار وا لف ققتو باد آفاق عرى ل تدوس للا 000 :4 عر

 ومس ذنب راكي لواصا نكد اجا ادتساب لدين ماظن اتاك ف طك يدا لن كس تس رفاشرا يسر

 ؟ راطعايكاكل اف اجوم حي او لطظروا ىلا رن نارك 2 "ا

 هدا يار قى اوك فا هلس جس ئالعدعاداكن د لت 2س :دي ح قرب لرب اردو تاشقانمو تاع نرثك 1 7
 قلو لع ن_ رك اهيا سراعم لور ذب حاتم اداشرادس لوسرورثلال<رما-جيساياني دك حئاتءلس رايعمرتلب كيا ول روض

 دهس يلامماكروا لورقرمك يراد يروط ماين ىرخأ اك ناي ناشف يلا ىف قا خردل

 ل ؟ىادجي لصيفاكس ا عت كتل مكس فرط ل وسرودثلا لش لاهم لكس داش هينا. ...٠.٠ كوب بدأ
 انسركا اكل ناك قوما ل 1 ردا شراب مالسل و5 ولصل_ايرمي تو سحلب و ركراظتنااك ع م 2 ورك ساد ف ارك ذب



 ارت اتي 14 "9 تارا روم "رود 592 ْ تضر« نال الج ريق ررشو مج تناك

 ا 1111 مكب راكان تانج لأ: دخلي حلو لاول

 ح تحارصا نئرقك ةلكب جولان خلات رداد اكفاو تابذج نياكي وكر مدقعري ماكاو تايغرم لناوأتاشباونو ضار
 قىرشزاوج_ايضرغ_ < ناكملاكذ_ وب ىطم ف اظراتاو تب الب :ركراظت ارا -وركت مم لبج ص ولن ومرت تاجا لوتتأ
 يآ ةررظ كاس قدر مط لمحو روت رب صر, صو ل روت وم دع لرب ؟ حررط ل روا- ىنطي وب قطوف فورمي تاجا
 < مكتوم لم مم يك اتاك لبيوت بقدر لاحم نق رقراظتاك فلوو شر ونس
 ةيرفازاو ةرذرلا ل اروي لئات ف وج د نك ارسم تشو ىلا ميلا« طراورهت رف كل وسورشا_هل هلل اوقتاو

 و تاشباون ىو اوكنلا تتتيقكلا لاه رس ؟ى م اك> اكس ناارباظب دوا اك سري ناز ماناكل وسرور دايداب كك هج اين مالسا
 نتاج تاج . شض لوو روا_اتنستحس طلاس .ب ناب ذدج كيس ديوس اس كلاس يروظاكس داك 1ك 2_ 1 ليصل را
 -# م اككرذ ذحسلا اقدآل ساعد لع كبي اسال

 ركون ياووخرواومترنلب #ذاوآ اي 1س بنو مولف ىلا | هج رلا اساس ب ل2 يبلظماكتل_ وبنحو راب

 ولو تم وكي اس زاوألرياربو

 فالخروا د اخاتك اتري ردت كساب روضترب تس رك ابل غر طايل بج لعب لب آ رطسترواوركن رون لعب ناوي وضح عر
 كَض ورمتضو ضع اسك لق اشو بردا سس بدم كس مارتحاو ميني ساو ًامزروا هيلو بل دارنم اين الورك ب اطق حس بأ كوم برا

9 

 ريب ظيسادير م ضلك تسداتسأ ةيساددلأ اننا كيا حس باب ذيبان ب ذب كياوججو .......: تيك 52 وبثبرا

 ول يآ لا درك لب لتكحس بس نايم اقرت جس اترك تاب/ررلا لكسر نيس لقا يس كيرا تدشرمو

 داكن السدعب هس ان قف روضح_ عطر دك قط ب آردا ةسابد ىلا هسركو شاي ياما اينعا كروب لع
 هيلكلاب وكل اما مايق لافنالايولكرشورفك_ حظي دئااك اج تراكا تنمى داسروا ذو عاض لاما مان ت تروصىما؟ ع لايك

 ؟يفي لف سامو تاكا كس لاك فالق قطتي تيصحم, قف رأيا < اه دركم ملاك
 < لاما طبداح كيب ك- ىلا. اجاجو# ردا سس نلاميا لقد كح تيصحمو قف يو تكي سولوصا نيا قلتو جداد
 < لرتماكناىمرواه روم مئات كلون نرراوقرباظب “4 اكن لأ“ تأ

 نانا راما يباحدكت محمر قسف_فرص ضم روب تبن كي.....؟ لأب .اناجالع نايا تس لومانك

 فلك كلا لي-< اب داج ايار ف لامعا ايباسو ل مث جس دانك خركراوأ وا تذاو لرب كوم لاكشا لع تييآرماظب كل كح

 رثلب يك لا_بر فكل وساذياروا < شمع ابكت ذا لي سآ انلوب حس زئاو آدئلب كبي آلش_ ل كح فرط لكس دسلبا تاهبج
 ا وماسك ةرصقء اكن ج كوم زاو را ىدرفكل يك فلك رجة لاجل لوم لاما طخ بجوم كي زاوآ
 د ناار فلو السب تيصحمد ه- لاكي سكر فلو وو ثرفقم

 تاب قو روض حررط ا لوم ىلاب ب ٌةروصوتفت# ىزئاو ادثلب عفو ضب فو مولر هيج وف نااسآروا فاقت ب# نكي



 ٠١ مارست 14: 09و تارج ا ةروس مرسوما ٠ يفخر ناك

 زرطل ني ايو بسداد اي تس لام ناين ايوة دعس نوم عب اجرواورتجاكا سي ا َْى احل احط ركوككفكر زار | ىف 2

 2 وم لب امنا ابئاعرج رك ىصاعم ماعروا_<. قرم تحذا ثعاب كل كس ءاوثيتوج<جساوتروم ىذرو فال كى دنباي لا ضر
 ماع ورقات درف يوصل ياكم عير وك_ جس. دئااكل اع طبلاع حس لاك س تييصحمري شما بي روط لما قو لوسراذيارك
 هلأ اودعك

 ثا روا_ كل وم لا تييذا ثحكاب رب تنفو لذ لج ىلر كوم ليراوك ان لت اب يحس لوم طسمنم وداي ذ تعيب بج تااقوا | ندلا
 ليكمولعم نوم دن نوم لس ايم روض“ فر توكل او زروق وألا لوم لذا ى”لاعا اطحبجوم سباك هد وية حيزا

 لج هن دبي وكل او ىل_ ركون ليل _ امو لامعا طبح سس لااروا اجو لاول روضتيسس ذرط كامكس 500
 موهفموبساكن ور عشتال_وهدن قرن كل بح كل سا بت لنفي زق روض جسر ل ناك لايخ ىاوو د6 لا اما تسارشداا
 لوب لود فيلد ارفا ضنا ركل < يكد كور ىلا اقلك روا تس زاوآى وواقلطم + ة ركات اىلاكووجو الا لي-<-

 | هي اباناج ازاي هس دارفام انت اقلطمازبل وم تيك نيم نارك
 احاجومترفاك ايس حاجوم ردا حن نامجا نإ اضاهس ةراوانكم امرك تتر لاب نيت 15 الرتسا كتل لس ل تعضو داوم ريجأ لا

 كيت ذر رجوص لاوس اكس ةبانبكل اما يئاحو لة انك إيف رصد اين حس هداي ذس ترورض ل ىتد باج حس بناج تنس لا شدوا جس
 تياعر صان كاىون لالجالكوج لش لاب جس لفت اضع لوك مانب لش نس كس ىلا ك ىلا شئ ونس لك اس كيت
 - هيب اجانب عراك اك لا

 ارواح ليوا يككيصنم 15 ارمي #تسم اعرماظبو دعاقي راك نسل لاكي و ههشييري لام هدوم فنك 1 نما

 بيسر لكوج رك وانكف رص رك ل وسر ا يارصقاإب ىف اتكر وا ىل اهب دك اك اجاب م باوج رج لكشم رك ور لو
 يرجي ر واكل بلسروا ن ال زف احاجوم ببسوو عفو ضني ضوغيسروا نيل اير اوكف اهتقلا لوسر ا ذياروا-اكل وسرءازذيا حس

 ْ >< لاما الام لافت الا,رفكر ولكى رايظظ ار فكي. اجاجوم بربس نالذغ
 لارج رواذاجوم لوذخ مع لمني فيرا روضتل عاما ديب حسو نرطالاوروكلن نحاس كف روض يك يدم الخ

 سري تقول وانك رط سا سمة كالاد-ةاج كل كلانا يزف ا دصق مكعب للاب توف ساد بس ناالذغ
 وم لاما اكباكترا بكس مارك باح و: سوم لاح كسا درو -_اهق لايت اك ادنروا تت كن قل ال ضر وا لوسر تيا هن اوس
 اين حرر ارواج لا رف أكل اغا طيحدطو !ب نس تنسى ارولايآ مال ىحانوم لامع ايار طساو الياكد نك 72 هرقل ماهل

 -01ل ديكو 11 ْن اسيلاب لوم انك سود ملتول ايكوم تب 3 اومرشا حس لومانكم انه رسودانو اننا

 اكيرفلبا تاتمباع لكلا < ىلركاوم تنراقتم قش لع لاعر واس لامن ورعشت هل متناو تمكلامعا طبحت نأ رلوج رو

 اه تماش اداب كورك ايل ولسا هت رطل لا اقلب روضتو و وا نم اس ك-.ايققو روضح مك اك اجو حررط لاا نااونك

 بجورف ارواح هومر تت رطل ىرامارفك_وب شرع اياك ال غدورواوملوسروا ذياب جومزر طيرك حررط لاء سل ” اوم تراكا لاما

 ليم جراف ناي ىلايا ال كاع دامت ع ل نر طراراب نو بس اك اج تراك اك لامع اكو عش لاح ا لبر وا قت لامن بج
 ْ -(اطكودب ذ ودب



 ١ حارس سيب 14 "89ج تارجا ةروس مدرس وراي كلو 00 نيب صر يسخن ثوم تنل
 - د سس م ل هو و 77 ل ل م و سل بسلا 1 لا حلل علم ا ارم ايلا تملا

 فيلكا ى لى اظفلروا عكس دم ف اص راب بسسس مرفت ا لرخ_ىتر طوفكى تلاحم كن و رعشت ال مهنا رواايك 1 تووصقنب ناونكى ل

 -اذي لات: ركب اتراك

 واقف ذاوآحسي لع تيب كا قب ير تقلختب و اقتن اهلكتبس ب حذو ادتلبةاهي(0)-.....:ب يغنى ويتم“

 هج بخت لة

 وكل وزاو آى با ثءاساكس ذاو 11 ل بدا لم سلبي ربت 9لكولج تل *_نوضخغي نيذلا نا
 الس دقاو  حايلوخج رطل كك تداببطو لاين روا حن يلو بون ل هقلاوكل دلو كس نلت لان فأول ري د لل تلك د تسبب
 ولأ الاء حقوق ل داك ج 2221 كن ازمه عك مل رقت مكن آرشلج ل زب ءاههللا رئاعش مظعا

 هه | واح بدا ف الغ انركدنلب زا اهدا. حلاو 1لققيروضت اج ارم مولعم_بولقلا ىوقت نم اهناف هللا رئاعش مظعي نمو

 حس لاب وا ف الغ ناهس ين اضافت اك وقل اك اييضر اكرم انك الجرد ل نام ذاو؟ف المكس نارك تاداشباو ماكدا

 ديفا
 تس راو آرتلب_ساب هب امل !رذح هب ساب ال ام عدي ىتح نيقتملا نم نوكي نا دبعلا غلبي ال ترم ثيدع ل (كزن

 كدا | ردت قتورطخ اكولبي مو فيكم وفايد زوجيوكدرط لا اقلط بج لايك رداع 0: ل

 ايلول ساح ىوقلل اك

 - نط با قرامباذيروا كلوب فاعم لاير انك مح تاب كى انش نو قالخا لامك ب داشبا هر ورا كلل اس1

 رمل موب ءكلنود اني نيدذلا نا.-..-....... : خورعطقن ك3 نم وقلوب ميو تحك يب روضح

 بس دوا ىلع يلوا لكم يأوي هل يسد رفا اسرتك شكر باب كوله »تت تك فير تت ل كرام رج رونق
 5 < قدوم لذ قوي ةثقف ب ؟تقو لا مولعم ايل كن سالب هسة لوس نب ٌلابعدردا قولهداس ب !ءقتتساب كى نبت -_

 ماظن لوك كارلا ا ااجوم لكم نركماك كلل كس لآ راومز لومتم 0 دب لوخشنم ماكر كل

 ع ايو زم اكروما ىف دروا وتد ماكس لو السم وا تافصالاو تاذ ىسسآ اروا_ومت تاقوالا

 راظتا كرو[ ف يرثى اقإقب بآروا تسرك رالطا ردنا لاي ذاك ىلا اتي ول جاع جس زج لوك 1 ا رزجاو بدا اكرر كير وا

 - وهن ومسل اشروادتر رطرتب هداني تجاه لش درت تلقوا نس 9 ج هيب فرط كن ارك فير شق سمج ا

 < الاوت لامه ليال ابد زرسأو انتاتاب وج سل يدا لتأو 20

 رثتس وا لغ وقد دنك ارب مانت م وقس نظفوا تبعد من ل روضتد لير كرايتفاي وراهم منبر لاعربب
 -<س اقم اظناكت وا ىالسارب لت تشر ىلامياود قروا- لينة: تابذج

 تاه قردآف يرشترباب كي آك اجانب ككتتقو لااراظتا يلتقي لع م اكبدا مالا
 هال اقناو وري ول كو بجوتفرظطو مدري 23 رس م2 الرا رق امترو_دهك

 موت 9فرط راب قي روضتتوخو قت ورع يسالاب لب تروص ماج ل ملاك جس متنا +ب ا دول ل رص تعاند <



 ١! حارس هب 1478ج تارجم ا ةروسما "رسوب 5 خشب نمل ريفر راج نما

 < لوم كرو فيرنا قابلة اجو« مولعشيسس نئارقاي لب ب

 5007 *تنو ل قرطاح لى ا فرو قرين كك تقول كح روا بدي ثعداعا قو روضتدعإ كس تاذو لاب روض

 وجسد مكاقماظ قلاب كا نهياج [[ شح بلدى أ اجددب جد تاس رم الاولاروا نمير لعروا ماقلت( اق ل عت

 هس رورضتارت لاسر ذياتمرورضالب نكي اكرم سين لابداكيل داوم انك لير توكل ماك ناود لإ تس فب ترضخ
 هلال زاودداك تر وادسا فس تب -ًللدبا ارم قرف

 رواو/ قع نيريلو ل ةققَي ترض اونمأ نيذلا اهيا اي... ....:لو لاجوم لاير دب سن لك رخل

 حس تيلباج ارز لهب نلطصمب رواريلو اياررفشاو 210010 ةرك لاهي كس قرلطصم بول علو ب لب اطمح تيار كي
 نيب اروا كوم باو لع يلف قاد لإث ةس اوكار آلباقمكك يحي ديلوكس آكل ابقتسا ركن ددس آى ديلو قطن _ قرر وكب
 2ك  نيقفذ_ رجب كرب مالم وتنلطصمؤب اهرب ولحم وضحى درك يش تدبر لش تدب اراب قب طمس لاي

 ُش ا افك نا حوراء وون لول قلطصم بركس تيياود كياروا نك يش حرر ىب اك يدا رقرولايتمتو/لاخ ترن
 لول زن تع آيرب لاكشي تابدكأي الوم تبان يظر لوم لوب
 دنيوأ جرس اكسل ر لو فالتخا لوا كل لاس لي نورت لوجو راق ل عراقنا خا ل سر لسا
 تمارئرب ىزاب دلج قياروا جست ذي اناتنب لي دعإ تاق اسك هر ايلركدن لوق نتفي_ىن يبرز لارف نيتك نك
 و: بارثاسيكرم روط قرت لع نقتل لوف اهلين اك ارك دواس لوا

 روف تبا سل ناعم اك فكر نيكس نول كز_اظو ترضخ ركرداتخ ل انج رك قنديل

 اد لكلاغ
 لارا يتاك نقكذ_ قف حرض [ب جبر واح قناة ريل ل م[ نال يكل لا 2 كس فلام لع مكك ذاك قاف ب
 تنام كل شك 1مزا) هلوسرو هللا ىدي نيب ميدقت رو ليث ددنباب كس ملكا لوو كيس مكضاعركوفارلسم ءرط كاك
 < لدي

 قب ترضخ تيل ترك كوم ىاي ل كل اوراكن شتي ذل بآل ريشي شدا [منالا قفا« نع تعين
 -هركراذتقا لقب روت اجب مكنش ماهر بج لو لير ت بطاق
 لانا نار ضاك كت ذك ب لقجع تسير تال نا عل را

 - وورش يغروا لوبي هتك قاف

 ريغ لووع سة راهص حررط كاس تابددتا زن كين نر كشنت كذ_ وم لوبي لوبن بخ قلي ابي ..........: لانا اك تس اهشج

 نانو ٠ تباتح ثهرع قشروا تابدآمز الث تعا نوم اف اكديلو لوك ا ايدي از ليا ركشنك ىذ_وبلورع

 ا زيلغواريلو دوت

 مت تافتلا لكلاب مارب ضخم ا 1 غرامج اب لا لترك ركاب كَان رب ار ورضع سب ل طضرأك ا ونيبتف دا



 *اناربأ تع 14 0) زف تارا ةدوم .ماربوماب 8 8 ”لج» نا الجبن ىردرمج تناك

 م بجاد نتحرك همد لفك سرك يك لك رام عنبه مادة اجراها ة ريل

 تس رون ابك سس ئاج لابكروا

 :رلك حس يو دعاتل مك لع لاوس... ..:<ساكرورضل ابك اش 1
 500 ا ني لارج

 - اتباحانر كت الق صك اق كيل عرالطاون اطلس ايس سدرك كلا تروا ترو سرك لك رم ذوب تيا عوربترلا حنت
 -ج بجاو قو كاك سا بجاد هذاك اتضافتكا اياعر لوجو
 رق لش راب كس لتس اندم ناصقف لوكاك ان حس ركن نق رواو انوع ن تف بجاد لوك حس سرك نقيب لاهجج ني"

 اكس دامك ضان ل اني فس كاش لوم روض لوب اج نقلا هزاع كلاين |

 لال اسس ىلا الشم كوم مارح نتن لوم قراولا ركضت ود ارك لوم سنتر هذاحمرعنب العرج نخل اروالع 7

 - لو رون نمل سا نوم تعض فو تان نيك ا اصف لوني اس ذك نق اج اني بار

 حج يبل تق دب كيان وماررف فير ثق روت“ مكيف نا اوملعاو .لءاكتدعاطا كتي لوسر

 وج روضتر خروع قوتك يرن ل كك ارواوركد قزرو فالف قل مر وما قوي دل قتل تاب واو كرد كى ارا هللا نع دق
 انكم لن ةلانس ولادي سوشم اوخ ىكيىل اتق نقترب فاء تم رب زق لاس نول داير مداه ايس لي رك يم رف تقفاوم كراع دوخ
 -اجومم ري مترو قت تاغ راك اكن اسآو نا ز كوم ايلا

 ىنبا كليو ركن شك فأن احل ىمروا شموخ ىنع اوك تورك اي لركن يتم ورم جس يب لس ل مهئاوها قحلا عبتا ولو

 رك العب اراه ب ىابب كتي هطلاج_ اترك لوس كوك كغ اج كى تذج لك وك مانت لاوحكر خم تدك نتا تا شب اوف
 قءايند لئريك_وئاارم ول نوروثارابه تراك غل ىلا اكدلج ب تاكل لى: قرن آرب - هبل لد غب لول م ل لي كتابا كامب
 رومات ال وا نيس تون ناش فال نروا بس رحبت "لقفل انو تمل فالق كى ا اج رك انام سوك روخم #٠ داباكىإ للسما

 متاكح ول ارك تابائذب قتلي رك دم لوم تف تمل تسرك ع عئاوسرد انو فاش ناري هس لوم دانو ذاوم لاح اهيبا لن نلت
 50 ساكو كروماعبي ارداند ذاب م لس ار كراهة للا فاظظرب كه رشي ورض با ورز اكتعاطا كل وسر نم لدبلا

 لوكات ررنعمس ارد حكى ب تررنعم لاا هدايذ كس لت مك قت تب قو ورود لي لبن ادخن نو نيس ىلوم قروب تحلل
 نا

 ح مرو لضف_اذ_ ساريا نكي تس اجه لم تريصم ىذب ولج روت ند ءاهكاك وكول مج روض ل اعرب

 لاو ترف كور يخصم انك تن نايصعروا كويك انك تي قضوا كفك ضلك دول ياني بس دخرمو بوبالن اما لع لولو كس ننال تؤم

 لوسراكدقلا ل حم” ل لوسر ع اضر بج وموجو م تنل ناب ماكحاوو مروا قتر وج "لكل وسر ساضر تتفدرج وكم "تلد

 ع 9+ لاب وربي اونو ساد ك؛ لابووم زورفا ولج

 لب _بسدوجوم لكي بيغ كل اكن امياروا(مكسرم لكل اكن امياذقلطم تعاطا نود كرورض ل وسر تعاطا كلش روما كوي



 ربط نم الجر ييفت ع رشو مج 2 نيل

 رول مدحت يو روضتر كح سين اهمرد # داما قب روض رك عر آى رك تروا كن امي دولا يلركل بق اروق ىو مكىسا فس حرر

 كس ل رروا لو دوجوم انقل ثءراوو بل ” نكس

 كس وارعتسا كس اوجه احاررف ترم تاءاقتمو لاوحاهد حمل تسل راوكل يآرم رواه انناجواوادتسا كب سرا :ميكح ميلع هلا
 - لو فقذاو حس نلا ىكمالساءاركتيس_ لومدوج م تاعر ع راصم ل ماكج اكس ىلا لوم بسس

 تس كايياكزج كم | لع ساري انوب مولتمسس افلا رانك ًاراوكيف نااوملعاو.. كتان 26 اور كب | مالع
 لوك دي رقاكى ا قنبر شك ف” ةيئ انج -  قكوج ىف تعاطا كي |[ وس ا ىوبت وا تح ل
 كب منعاب ركل ربو ص يضتوا ليركتع اما كى لي ترضخ 1 شراك كش ليا كلغ لد

 روضترو اه لزج اكاد ل سن[ ف ماك ايباذس بآل يت بودل ل ومد بجاو تعاطا ولة اجادرفم كحال
 اهتييآ- بتباو تعاطا حس ارش كل يوما وتدرك نيك اروا- لين ريك اكد اكس ساس زوجي هدب قم تدير شذ

 دهسا 0 تنقي نمو تدل خرا نموعل نأ

 نيتمامعب كن ونارلسميسس قافتا ركادوجواب كس لون دنب شيم مانت نا قت ناتفئاط ناو.....-..-.. . طك ورك لؤنارلس

 الجاه ذيج رب سرسود رف كيارو اومن ىلا يماك م اركان كيل عاج ومرود ف اذن دوا اجو: عرسك رك و دول | ليذي ال ل

 كتل اهي لب ركل باقم حس لاركل بوز طلسم بوم ىفداي ذا ملم وحش ركوموسكيروا رأي وال هدتاير كر تل دايذو مروا ا
 ركيجاو تو لا- درك فكن ل 2س تلو ءارج فرط كر عاف لب ةزابحس ل وتدايز قي الوجوب قار فهو

 هترطاارعدا حس نت داب لع ىرادفرلط كلي ى كس نيد ارك ياط ل عنا سك فاضناو تاداسم نايمردك- قير فنافو نام
0 5 

 كي امانمداظوتي لع تلام لود كبور ةوخا نونمؤملا امنا........:<س دور يسال مك اي ل لوفارأس
 نات لولو ل ب ايار مب يأ لاعب وو بج اب ا رولا سس لني احب وداي لارا كل وئام
 دور رق دولكلافص رسل هد وهبت ب لاع

 ذة روض -ج او لبيس ماكي, قب كيأ لس حرر نو لوا لاو ورود كس رايضنا لب طمس تاور ليا كندا لونا تع

 هت انج - لع لفاو لبن موكل تيب ثكوو لير كت داذب ل دبس اقم فبلغ كولوج - قكقدارك تنتاك تهب اك نايعرد كسا

 دل آس كل الدساس لا لم للسسبل# تاوانب فلس ا

 لوزن ناش تيعاور ل رسشتوجروا_<س للا شوكت راف اليخاو تن اضتانم م نونادسمتب ملك تورم الس لوزن ناش للا نإ

 :قيقطا وت اواني نوم أرب الغدد لكك لاذ رمدثلاربعدوخ_ ل نينو ميكس مدقىكىلا نا هللا دبحد ارم سس نلت ة مسدد كلاس كلتا
 تكس بصل وآروا_رلباج تيلي - 000 ا 14 اهتم
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 عاام 1 01ج ترجل ةروسما "رسيأو اي رام نشل الجر يفتر رو لج رت ناك

 ”افناس الخا ل اسوم لماقتم لش لجن ةوقلابإ لصفأب نال ........:قلبسر بكس لس رك 9 كتاف الخال لوثا رسم

 روثوو ا((")- لكم تءالو قرح نيبلسأ ء ا نيتك ب لص زجل اذ دخن ليصفتى ماذا كس لا _ورعتم اب لوب كيا »و

 كوم لباسم ااولا تخجت عام قرسددردا تيالولا تخت دعا كيا ي(0)- كل وم يتمم الو تقر بت اب

 ا لا كا بجاد حرالصا بي نيملسأ ما قدم فورم لاول ناس لأب كن وكول اعل غن ترروص لبي

 تلا لبيد هس كت تعاطا قرسود دوا كت عاطا كيأب - لب اج ومربباب سس تعاطا لدلوداي ليي كل وبقت معاطا ليتك انج لولد
 ةرروص رسموا كرسود لمت ام كرست قرسودروا كس لوم لفاو لو رفا كس وتل بسب اك لوم قرات ماك اك تيدو لعاصتق ل 1

 - ل بمآ [ماظادس نت لكاس
 -- تع اطاوج رواج اتاابكل داع وج تيالولا تحتج ل ترروص رست سحقا تاك نلا لين ىئ اي لوو لتوج لن تدوص رصد

 .ليصفت كل جراي فاير كو را امهادحا تغب نا < لاتودا سس لت نيس مالدي الب ابهدعس نداغ
 زايرولاكةاعايك لاق ناآقل بتاج آناب بس تداذب راك قكيدرف كيل ىك عرالصا لنساب يكب ريغاكن الواكس
 7 ل ماكحارر قضت نلاتتقو لا اع لطم تكونو تقلا سأ اني 4. امايكل اق اروججري قلب
 داع وج سدت كس نارك لوم ماكحاري كس نادعب كح لاقردا كد اجايكبن ةاهتاكل_او كس اهب رواكخ_اجايدركل كيفن
 لين لاو ل طودقو لع بسيب - اك اج ايل بكن لايضاك اس ايكف لذ ومنا لارج وا اجايل لب اتق اكن لب اب سرا

 اقرا تاروت نك اب 2 نمر اهتاكس نادبي لذلك بلغ تلام فد تقدرو تقبلو شم اكاد

 م انب تمير اماكن لاشروا اك .اهايانب سكى دن مالغرلو الوا كن اادعب لكس لاي تتقو كلا زل اكروا ا اهامكرديقوك ا كيتف_# رك
 اأو لب طردقو لردع بسير« لبن ام سدرك باو هودحإ لس ذ# ركب ولك .اجاحكر كس هروكل اوما كس نا كيف كر لدبلا<

 -ن
 تر دّفرب ترص حرر ىاروا لين لاروصو روك ترو وم دوج وص ماما لوكا اك ونارلسا يحب لين لب ترروص لا مادا مانقرب نكي

 لورمودرول اترك ماظنا كل كس نيملسأ مايا سبب مكتيذج_ ردك تروص ابتلاع لطب و نزين لمن تمروص كنس
 -لآ 2 أت قل “اوحلصا ” لوو دانركدد لب كا

 اكيد زوم .اضاقتروا تجاعد كب دارو( ىدئباي كتل م اومدقت ال اونما نيذلا اهيا اي... :تايآفت اطا

 هلك
 الما رجاو باد 1-لا تايآيي ملكنا وصا اوعفرت ال

 رد لسكن اني ولمس اد باوك يدير مكاو م مولا للا ره الا نه ريثك ىف مكعيطي ول

 يَهص و رامعك َنيِمِلْسمْلا ٍءآرَقف ْنِم اًوُرِجَس ني ِمِيِمَت دَفَو ىف تلت ةّيالا رخسَي ال اوما َنْيِّلا اي
 هد د راع و وا م 0 و 3 و ري ب ورع # و "وع رت و مر معسل هع مرو >7 5

 و ِهّللا دنِع مهنم اًريخ اونوكي نأ ىسع موق نم ْمُكْنِم ُلاَجِر ىأ ْمْوَق راَقِتَحإلاَو ُءاَرِدْذإلأ ةّيِرْحسلاَو
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رت 4 مم رنا اهجاربأتع 1408 تارجلاةروس؟ « طرا
 دلو نك الب

 ربي دعا م” ىوارقج مرر # تاع ع ل 2 1 مد خش ثا ما * يي وسل ة اوس و 2

 ُبْيِعي اَل أ اًوْاَعف اوبن ال مكسفنا اًوُرملت الَو َنُهْنَم اًريخ نكي ْنأ ىلسَع ٍءاَسِن نم مكنم ءاسن
 شسئب راك اَي اف اي هيو عري بفلي ًاضغب ْمضْعب وعدي ال "باقلالاب اًورانت الَو اضن مصب
 قس نأ ٍةاَق ال مس الأ َنِم ُلدَب ناَمي الأ دعب وسلا ِريالاَوِرْملاَو ةيِرحّسلا َنِم ٌروكدَملا يآ مسالا
 قس يش 2 راّرسس رز در 4 00 71 ا : 4 0 و م 1000 خآئ

 نظلا َنْم اًرييك اوبمجا اونما َنْيِذْلا اهي 134 >١ َنْوُمِلَظلا ْمُه كِئلواف بي مَلنَمَو َةَداَع ِهِرِرُرَكِ
 ىلإ # 5 ا يد جمعي دمها همقرثا ع 00 مج عشر "يس سارع عاام فيم دج هام م ما

 قاسفلاب هفالخب ريثك مهو نيِنِموملا نم ريخلا لهب ٍءْرسلا نظك ريثك وهو مدوم ىا مثأ نظلا ضعب نإ

 َنْيِجِلْسُملا ٍتاَرْوع اوت ال نيالا ىدحلإ ُهْنِب فِذَح اًوُسّسجت الو مُهَنِم ٌرَهظَياَم وحَن ف يف من الف مَنِ
 نأ مك ُدَحا بحي هيف ناك ْنِإَو ُهَركَي ٍءْىَسب ةركذي ال اًضعَب ُمُكضْعَب ُبتغَي الو اَهْنَع ِثحَبلاب ْمُهبئاَعَمَو د1 حم 2 0 2 لا مي ١ 2 22 ول و ١ هع م ماسألا هم الاب ضمد
 لكاك ِهِتاَيَح ىف ُهباَيعاَف أ ”ةؤمته ركف ال هب سجنا ٍدْيِدْشَتلَو ٍفْيدحَتلاب اتيم هيخا محل لكاي هس ل م 22 2 0 ُ 1 ا 5 2 4 و وى معو < ماع
 دف 00ه أ م 22 7 2ك جرو ل علا رص” و 2 سا معمص عكس ماع ساوص 001

 نآب ٍباَيتْعإْلا ىف َُباَمِع ىأ هللا اوقتاَو لولا !ًوُهَركاَف ُهٌوُمتْه ركف قناثلا ُمكْيَلَع ضرع دقو ِهتاَمم دعب هيحل
 ١ لل د 9 0 20 3 000 يا يسدد "02 « ضوعألا سيق“ نقع

 مفر 0 2 2 دق 2 2 موعد هضارم ص سل سير لس <
 نود َىِه لئابق رك بَسنلا تاقبط ىلعا وهو ٍنيشبلا حتفب بعش عمج اًبوعش مكلْعَجَو ءاوحو مدأ

 رر## 3مر ع مم ل مريم رينا مار رمت م 00 2 هد 2و د عاف رر#

 ضير ةَلبيَق ةناثك ُبْعَش ُةَمْيَرح ُهلاِم اًهرخا ُلْئاَصَقل مت ُداَحْفلا ْمُت ُنْوطْبلا مث زئامَعلا اَهَدْعَب و بؤوُعشلا
 َفرْعَيِل ىأ ٍنْيئاتلا ىدلخإ ُهْنِم فذ اَوفَراَعَتِ ُهُيِصَق سّْبعلا ُدُحَف مِشاَه ُنَطَب ّىِصْق نْيعْلا رسكب ُةَراَمِع 3 . 7 4 لا 2 ا 2 ا 2 28-2 ل م5 7_ ا
 صورم مالا 2 ورسام ١ كل لا 3 6 ا 0 تايو روم 0 2 5 00

 ْميِلَع هللا ّنِإ ”مكقتا هللا ّدنِع ْمُكَمَركأ َّنإ ئوُلاب ُرْحَمْلا اَمنِإَو بسلا الع وُحاَمتِل ال اضع ْمُكْضُعَ
 2 3 هل .وم1 2 طار م مسثإار سال سمج ما مار 92 يد 4

 اونم ونت مل ْمُهَل لق اَنبْولعب انفَدص انما ْدَسآ ب ْنِم رقت 'باَرْعالا ِتَْلاَق ْمكيِطاَوِي 109 رْيبَح مكب
 رارجتعم كا در ىت عيد أ 0 هاك ووو 000 7 خر موس # لا هرم رج ءراو2 تكف وقار !ً
 مكدم عقوتي هنكل نالا ىلإ مكبولق ىف ُناَمْيإلا ٍلْخْدَي مل ئَأاَمْلَو رمهاَظ انْدَقنا ىآ انملسا اًولوق ْنكَلَو
 و ممصو سو و نبذ مدر ادم م 2 نا افا دوب رف ناموا ىد سمرات عود 2 هذا“ و2

 ْمُكْلاَمْعَأ ْنْم 'مكضُقني ال افلا هل دباب َو كرت َوِرْمَهْلاب مكتليال ِهرْيَغَو ناَميالاب هَلْوُسَرَو هللا اوعْيطت ّنِإَو
 م ا ىعلقإ ما بدم جس 0 20004 م َ رجا ميد رمادا 00000 86 1 مس امور 00

 مهناميإ ىف نوقداصلا ىا نونمؤملاامنإ مهب 109 ميج نيِنمْوملِل زوفغ هللا نإ ايش اَهِباَونْنِم ىأ ائيش
 8 م اا لا مديد د( 22 مهم دعم طه 02 رو. 2 م و ل

 مهلاوماب اَوُدَهَحَو َناَمْيإْلا ىف اًوكْشَي مَل اًوباَن ري مل مث ِهِلَوَسَرَو مللاب اونَما َنيِْلا ُدُعَب هب َحّرَص امك
 همم افا عملاعا ها ٍ هل 3 7 قةديثعاو 5 طا واع هود 5

 ْنَم ال مِهِناَمُيِإ ىف ١4ه> نوقدصلا مه تانلوا ْمِهِناَمُيإ ُقُدِص ٌرَهظَي مهد اًهجب ”هللا ٍلْيِبَس ىف ْمهِسِفناَو
 ىا ٍرْعش ىنْعَمِب ِمْلِع ٌفْعَصُم ”مكييدب هللا َنوُملعتا ْمُهَل لق ٍمالْسِإلَرْيَغ ْمُهْنِم ُدَجْوُي َوَلَو انما اول 2 0 ك5 راش ل لو 1 ع ماقد م 2 و 2م هم رت مامر مكر 2 مث

 ريس ا و 0 50 د ١
 ما ريس ام دط ا عجرم ىلا رولا © فود هاملت كيم تسلب هطرموك م دوم هدا ل

 يش لكب ُهَللاَو ضرالا ىف اَمَو ِت وْمسلا ىف اَم ِمْلْعَ هَللاَو انما ْمُْلْوَف ىف هْيَلَع متن اَمب هنْوُرْعْست
 هارد ا ع 5 د مخ , #* وو و7 و5 ”رو مو( ماع و هيون ع

 لف مينو لاق ذنب لنا دن مرت فالعين رقت اوفلشل نأ كيلع نومي 0 يلع



 هاا ارتي 14 "ة]» تارجا ةد روس ,! رسم راب ٠ 2 لج ند الصريف ررتو اج رت نبل اك

 نأ ميل يميل َِبِنيَعصْوَملا ىف نلقاه ضال عتب بوت ”مكَالسإ لعام

 اَم أ *ضْرَلاَو ٍتاوُمَّسلا َبْيَ لعبها نإ انما ْمُكلْوَف ىنه» > نيقدِص متنك نإ ناَمْيالِل ُمكدَه

 نواب رغم ةبربص راس لوبا بج لوم لزا قلت 4-مدقو تعآري) ع اهانضر ولد ناميا لئاعسا 0-2 مج

 يم قرصداكا لدرس سم2 م وقول( لوم قدا ل دوريتن سرد لش لتذكر قاغ ىو ركداياذا لاك
 رب حس نلا ورك < بج ايكء يب احانسنب ب لاقروكوك الرو“ ( راهب ) ترا( بيد زنك ثلا ) لوم رتب تس نا هوك س بهجت ايك

 (وركدمم قعد دار سود هيأ 20017 اجل لوج بيت كرابقترو ورك وج بيع كس )زورررعطول ل .رسدذ كي اسوا لوم

 21 انفاس 2111111111100 .رسود كي لل يآ )وراك تبق موك .رسود كيأ اشروا

 قر كل ك فالي ت مااظفلجس لرب يادعإ لح نسال ناميا هاب( اوم رك اكد يا را رك )انكر مانارب(انراكي ركك

 انصب ناب هويام لاو ولجان د ا ليزا( حس الوتد وا( حس انزين درك ة داع لدي لتتك < س

 لاكي حس وفارس يت لا الشم_ < لاج ىلا ترث لاكي رواد اونل_١ذ ل دانك تن ) لن سوم هان اضن كويك
 كاش دوا( وم قاطعا لاعرماظ كس نلاهودكب ج ليكم انكه واكل يلاكرب حس نوفا لص اف فاظظرب هس ىذي دارت كني انرك
 روا( ورش كايبركا كاك وب ايمروا لت اهريشبل كل ونارطسم تس ايكا درك ف عوكل يا ل ود لك )ومر ل رار سود

 1 3 احرك شيل وت ايل الو ايل( وج ل نا اتايددج ركاورلش نايبتابداوك ان كى )6# رك الد وكسب كى

 توك لامي هدرم لوك كرب دن احا لي لتس ا ررط ل وفوو ريت اسكس دي رشتو فيفا اتا 2 اهكت شوك 6 لاعب وم رس

 ل ءانيلاوكسشول اك ادحإ كس فرم لات اهيا رك تبدي ىكى امج رز شم لوم تت راوك ا موفر( اكس كش دش ناك
 كس تبيف قتل )ومر سر تس دطلاروا( وخر اوك ان قو تسبغ كا عررط كا و: نس ركب يوك اهكت شوك لاب هدرم حررط لج
 الاو فسركمتر( كل ولاو فس ركروت )الاد ذك وقر قا ذم دشلا خالي( ولر كي قس للك ع ررط تاور حس باطل نا قلت

 0 قر لكبعشو عبوش 0 رافت وا( تاون مدآ )ايكادتي حس تسدد وادرم كيك مم !وكواعس ا( منا )

 جرداكن ولك  جرداك اركدعإ كس لاس رم سس بعش ]يبق )بانب نلادتاخ فلذكروا( لو تلو كدتط للك ك- بسن _ ديت سك

 1 ذقن جس نب يصقت نيج سلب مرات يرق, جس ليبق دانك بعش_ ياش لبر قرت [لئاصفرجي ذاب

 2ك كس ناهي لكسرسود يأ سجس ايلي درك طول يأس ل اندد كا )وكر كت خانك ردد كيا كات( جس ليصل اابع
 هدايز تس بسوج سوو فير شا ذب لش بس ميد نكس شل( وقل فرص ونرفلباق د تس اجايكر ري بسن جس هاك كل اذ

 تك ( لول 220 هك دسا ب ليف ) راونكر -حسءادرتارول( تس لاو ىلوردتا داهمت - الاو اج بوخ( نسم“ زهاوعرات 0

 )كوب خطرت كويك ب نكي يت ل3 نانا عك ةكتداررف( سنا ) بآ (ايل لا حس لدو نلاج) عس آه نامئا مترك ين
 زول ناي انيكاكل وسروشلا ركاروا( < 0 لات مدبلا او لا فاو نم لولد # داب لابيا كتارا( راوريخ امر ف رجال

 هس دابق( كييك يل شرك دب حس فلاوكزذمتروا كس هزمت يخبر وارتاح ل هزمت ) ع ركن كلا 3( قلت هريغو نامي
 ه<سدإل هس الاد ةسركمر تبي نا الاد ف كت يرفغم تربع ( كنتم )د ئنا_بشالب قار ذ( لن با كس نائل )تس لش لانا



 اهطاربتي14 0 تارا دفن رم ف شل نيل اور يفرش لج تنال

 لوؤاوا لع ناميا_ايك رشي كشر سال ناميا لوس اروا هثناوج لج هد( جرت 011 أبيبص ومس قاث) كوم

 )لت جل كد( قوم اظل لاكلا نايادس كاهسدابج كس نا)ايلدابج لش تار فشلا تس نلاجد للا يسد( ومس”

 دثلا ايلا يحد ا رت كنوز با نسر تس نااوسلس مالسا ركن تكل ل انهآ دج لس كووول لع نامي نيس
 ىلاترللا_لكالام( كت لاع كفك انه 1خيساوم يسد عرالطاوأثلا مسرب امج مطاطي دفا يال
 ل تك رناحا يبآ ا اك ال مالسا سا كولي جستن احوكل و زج بسشلاروا سرت ل دز بس ل نا زروا لولا أ [بسوأ

 خلاه ديرك يح داير يآ سأل مالسا دعب كس لاقو لقرب نإ ضني( كح سك ليرسود فالغري كك وم ناس اهب نظر يخل )

 ( ب فوزه كي حس نادكجل وفود مك اده نا دوا اوملسا نا دواس فوذت راج“ أب' عي بوصنم )وكر تم لارج اكسال نامي

 كبس اكناح رن نلت( لنك انه آنم_.اذوم جس متليطرتب_ىد تييادب كن ايياوكم فس لاك جاتك احا مشا
 هيرب لاء سرر ل ولو درجت اسك اتوا اين ولمعي) اذن هام اها بسه ءابروا < انناج( < هدول لب نامكيرج )وكل آلا
 -( شت ام

 11 4 اقل سرو موت لو ةسوب م اوقع كس نلالرو دلت 3 انا ابل ممول ودرسري رو لم ام-موقد....... هل رو 5-8

 جرش: زيخانج -اناجابكث ءاسنالووق توم لظضاو لع مويه هلس موكا ليظروعد سيل آروزردا موص حرت كرما ذردا اصبت جس
 ءاسن ما نصح لا ماوقا ىردا لاا تسلو ىردا امو

 وكل ووو تع انج هدر ايككابال مرد( لولد اوم وقروا بس اوم اعيطدو جس وجرب لوتروتوفتا سس لودرموج قالطا اكوومور اع مولا

 ومو تمعنارم ورفع لا كتر اهك ئءأر ما نم ةأر ما الو لجر نم لجر رخسي ال روا( عاج وم مولخمتعناره كف # ركن
 دءاروؤا ل تارك ريض سس انركرب الن ناش سفك ولاو نكن حس قي صزين_قوهد تعنام#ل_ ل دان كار

 ضروس لبر قش دحاواكم و <.لابر تك "يدرك راشا فرط كوم إما اك مقلسلر ريغ نعسان فترارعراقخا

 دبس لا ا ظفلرعاواك يا كيداناس
 بي ايا دو انركن ايي بيع اكيسرمدد كا بك سا مكفأروا م نركتضفامم كلج بيع كتر مدد كيأذارمد مكسفنا اوزملق ال
 وأ[. اج ايكن اهب بيج اكل كس كن يب بح اكعد كس ىلا ايدل ليث نااج كيا لشن ارسم التوك انرمكن لاي

 - ني ترا عن حط ىلا زر هس انانيراد يلو وخاي وك نركض لايم يع اكسر سدد

 وكف رلؤاب حس باقلاومانتبك جس لش لزم اق. اناجاهكوكب قلب لم فرت نكمل لن كس باقل اقلطم خل زيئ- اوزيانت الو
 لو

 رسول طل دنب :قريملموللاب وا مركلاب همسا راط < اتاابكل ث كك لاهي قتل لا- مسالا سئب

 دس درفشروك ب لإ دات ركع ترجل اروهخر واهس اكديم افلا

 هرم فرط ولكل لاب دواس بير فيت ساد يضم ايدج انانب ركل دب حس لاذ نايس دووم نانب مشا يءادتنمو كل ا: قوسهفلا

 - لإ: الاجوم دانك ريكس قمتم بو كف :«دابدإب ةداعر كلت رافسوج كالت اهدا كح ايلوراشا

 را نايفس_و عرونمن الكوك داميلا لبث اجايلم اكسس لاترد طايتعا لع نادك انج ايامكم كرش .نظلا نما ريثك



| ُُ 
 اه عارم 1ك ء تارت روس ماكرو راب 17 اا توست رن نكال

 - هب ملكتي الو نظي ناوهو مئاب سيل رخالاو هب ملكتيو نلظي نا وهو مث! امهدحا ا لا

 لاف ف الطرب حل لأى لانمكس تيضحل تشل ي دوا ىلوترتل سَ "* لاب حس نابل ستر شكفن لك م ا مثا نظلا ضعب

 ريخلا لهاب كدظ وهنأ تك ناي زبك ادد هس اربط قاتلا 4 حس لاتوانن 0
 -اريثك ًاباسجا اوبنتجا رب كل قشير حس تروا مهنه رههظ ىذلا لئم مهب نطلا نا انلق قسفلا لها اماو ءوسب

 لإ لس ح  /مولعمر لومي سدت ديلا سج' لق“ كل _-اوسسجتال

 وارج راوك ان لاتما سسود ع كك مرقم ايشتتسا كيا لإ تل 2: شل ارم لكي لن كلاب كت بيف لي ليا ب مك دحا بحيإأ

 كن وج - تس ركل يشي للا سدد مك يس هداشا لش لج رك سب فرط ملدحا رسمت ايلا يكرب اظل تروص كب وج
 انس انك تارك دب رمل لاه نا اب < ايكا يكتف اهكت شوك للاعب اجب كس نانا ماع
 وون وعر تكرر محل هركاف كلذك اهنع لكان نإ ةذردرت هج تانجو ناك ركن امك كيل داق هسايك

 هس ترفل باق اًعبطانامكر ادم توج دواس ( فاء تءارق دي رشتروا عت اب تس مكواوخ ب يوضننس_ ردد كس د لاعتهاظغ

 نا مكدحا بحيا  ايكا ب[ بجلال تك باه_قكوت موه قراوكات سا قلق حس لتس ايل داء رفد ومتهركف كلل ىلا
 -ءوسلاب ه ركذ اوبسجاف هومتهركامكف اكبر -'ل ال باد سف رلللرب اىموك و ًانيم هيخا محل لك اي
 توم باوج اكر دقه طر حس رية“ انيب_هومتهرك دقف اذه مكيلع ضرع و كلذ ح حص نا باتا رو رتالا

 2 يي راوعس اع كد يل راو نلاكب

 بتشردوناسْو مكي وشيخ 2 دماغ تقبلي لم برك ابوعش
 -اتزم لل وتخلع كش تقوس ذا! نامياك جس لكي ل ف الث اوبات ري مل مث
 تحس ايلا يكركذ نارا تممااعروطبلاي ىل« لظاو لب نايا لاك /ة# بابك ير ج سيئر لش نامي لا اجلا ُم_نوقداصلا مه

 5 جم انرك يرق ناريه نوثارلسم لاهي د لع تيبآ لا

 تروا لوعفم كليب ىرعتم عش خس ايك يك رعتم يل رذ كساب فرط وك ىلا لوصف لاس مالعا قتيل "راهي تم نوملعتا
 3-5 لوعفضرب ىرعتمرعشا

 -< تزف وز سرثك نا دهتاساس ب نورت“ مك ده نا _اوملسا نا 000 ول ردقم بنو راج“أب ِ -مكمالسا

 < ايكايكىرعتم فرط اول لم مكمالسا ىلع ونمت ال 2ك لاجل ل وفم“ 'اوملسا نا "لإ هتك نايحالا
 3 مكيلع ةنملا هللف هبلقب ناميألا مكناعدا ىف ىا- نيقداص متنك نا

 رانا تررطحر اركراورطلا نام لع تعرق او تركت ند نايباوصوروو لاس رج: ففي هلو ابد مس لو قلاش
 ركون املس كس وبأرتطو وركن م ئورل ع راططاوك ويتاحت ل وفود لس املس ايدركر اتا تس ناس فس لوبنا_ك ب ماظتنا دس 12

 < ءابلاءابرفر ادن يف با 1 اوني لف تمرخ ليتم روض” ىلا ل وودي بج - جامرم لش قت ىلا او ةكيئرب ليونكا بك ْ

 -- كرفت رفذ هت رنما لامك تشوأ سمكس ابك عف_ لبنا قرت هيك رم كتي دم

 ناك ناإياررف ؟جس اري انرل ركزو اوه ووجوم بيع لول يب ىلا اك ع كاد ركب امب كاخا كك ركذ كج ل ثيدع



 اها مفعم 1 "#8 تارجت اةروما ماكرو داي "ا مش لص حامل يجر يس 0 رو 18

 بيخالن ناي لو تكول لن ايي كتي بيتودوجوم تبث تل . هتهب دقف لوقت ام هيف نكت مل ناو هتبتغا دقف لوقت ام هيف

 ب المن اتي رك ذب حس تبي انك ايب

 مكي رفح ضايون ذة ترض آل 010000 أبسج_ىلوت لزان للخك رتبوبا تيب يي. سانلا اهيا اي
 2 لذاثحم اسهل است رايك ماا ؟داشو سيشل ام 1 2 نوبضاهدرل ق داش كتم ولا تس تروق أيا

 1 3 ادش الوب ريسا نبا باتعايد مت 8 نيد كا ذاري تعين كب هلو الب مل تي ترض اي وسكس ث ةراابع نها لوقا

 لوما جانا هونج لا كرا ركل ما نبات راح -ايلامشأ فس.ئاوكدلا» ريس هيي حس ةتكيد نو 6

 لن اي نفاق رك

 دوب لب لاطماكتءاقرصس سا ترض لووك كس دسا بكت ق2 زك ذيج نبا عمد قربا#ت_بارعالا تلاق

 لو: لات تإب ايي لا-ايكركذ نامحار وطب # ال اما

 روزي وق ساجومامفور ف التخا ركلات قتالي الترجي سل التريجا تك تكس ور عردذنو ف التخا لع نوفا رسموا ........: تءايأ ليل

 روا زق هدايز ت فلاب« ترفانم تاب زج كذا كنس اج فق شوو نتن اك خرا ذن كت بسجج ناي اب انهوكى ا حس دقيبرط يسروا

 ارؤ_<_.ا:اجاياذا لا ئاكهسر سود ليس اوجاهفور فالتخا شلون دج وداي لوصتود لابجج جانا عايد وكل ين اين ومن لمت
 ارازاى كس هوك اننا لوكات انالا و قلل الايز يروا ا”اجوم عرورشدودروداكازهتساورخنسم 0 ارا تاب

 كرد ماب كتي اهقلووار شركات انجبزتبا وى هيب تس فالتخا قكيدطخ اقتوااسب للي ورتب ىلا بي دز شاوو ع

 ردق لا ليغ لوطودداجس قت ىلو# قت ذورم ذود أ كت وادعو ترأس. دقيبرط لام[ يفر: كويك[ اس اناج رنج كويك

 -قتر لبث اب شاين وكل لاف حامومرعإ

 كح سرد كيأ-تكسشزاوآري تعامج رصد تعانمج لدا يضع اا :لاقرورتكس ماظن قكامج الغاني

 لدروا ع 8 "رطل كيوم ىراز آليت سود لش ل ل تكول ارنا امل اك بيعرلا اي روحك« رن رخسويت معا

 -<- تبان قر وضت لبس اءاج هوس ل البكا حراز دووم قارن ىلج كليك نا كثي
 ساد ازاي وم كياواوقسسد ارم للورود كل ودرب ووصلات ..ر ثار روط قئارج شك يروصقر حس فاكس ءاشروا مروا

 جي اتركارم لم نوضجترخستؤلا الك لادياش ص تشي رواج تاما كم لا كا سدرم تمد اي حس تاك درع رم

 ردا فرس ك ير ياو دالعتسرف شلل ويك: نال دامجددب حلي اس عر سكين لم بج لك لاايدوا

 اونوكي نا ئسع ّك_ ساه لقت ونود لكرج ريخلاب نانو مرق نات انتكواوخ ضن وكر واس ىري قكرواوج قرم لاش كى
 اما كول ارص» ل اعرمماك مهنما ريخ

 كك اق داضودةفرواعس لو: لد ها تاو تبا انركل قت ا ل ايكيا فروا

 بج قط زم »دايز

 اىدآتس كلا مانامباكى كل مصالا سئبب...-.-: نإ رترب كى راذ آل دانراكي حس ل وصانع ب وكى ل



 0 ارسم 14 0طت ارا ةروص ا رسما 2 0 ولج نك الجر يضر شوج 7 نال ا

 نإ بكس“ نم” ورك ل ايخ-ايك ذم ءاذ مد مرادك طم بي ذبتي من« اد نك دات بيكم سس ومرات لوو

 قلمي تالاطسالل مار ايكوم نا رطسسرو لاك ال نامجا ليا بج كس بلس ب لو تو, مولعمتتا ايم نري دعي كح بقل

 تكرمون تيب طق جس فاصنااكل اهكانراي كك ةريضو لاراب كدد يا: واب حس باققلا نب تدب كح تنذو للا اباني. د نت ”لولاب

 -ج لآ اجانركرلاك ا كيكة ذي جاكي ركب يك رفع هانككد ياي ده: تقر ايتف اك ادد: :التب لن بيع كل وكي

 006 دنا باة كدي نحس مارت نا رحب ك- تح تايادبو ماكدا نا نكي دارك ونبااك لم لبي مب كر وج بتي مل نمو

 بقل اري زف جس اننا حد ناك وردا كوك لشد نو ليك ف ىلا باقلا يا تبا لوكيل تلا
 و موف رار

 لح ترييصوصتور وما كلا ل ل _.امهذي ل رفلو تافاالتخا كتاب ا وبنتجما اونمأ نيذلا اهيا اي... -..... :لايئابكى تافالتخا

 لطم اكس اوم تراب كوك ف لان زودت سئ لينك لوى نتي احا وم ناكدب راس لل فيس مد نر فايا-ح
 كاري تديبط لكل اشيك وم تلك كلر لاح كيا فرصروا لوك العب لات را نمش تبرك ماجاني لان ف الضي
 كالي فرشدرل -اكعس درك روشان مازلاو تمي لما قم نإ فرك وراق رو قولي ر وزنك واسس ب قناروا قلع فرط
 « لو مولتمريرب ىل طوررئاع فرط ىرسو دمك ساب دل د ىلا لب كت داني قحط اغوك اس لامك - كون اتا تسإ

 سي بس ماك ءانحكرواهدنك ايا نكت بيتك لاعب نارلسمب لي رك م رك لكى ب احس تدق كادوا لب اج اهات هيخاح بفم
 ل منكي للا تريب ووجب لب ؟ كبيس كرش وكلا نانا لوك يك هكر ع روف جرو تشو 6 مل امج سس سس رم نيا

 ثعاراكت مذا قلو زي رورب اول عس لوب عزك داي تس لامد نادم آ قا تيزا لامر ل ات ةنالا ودق ا

 ده بايهدايز تجسس

 ساكس لئاقماك ختروا لاش وتر شلوج ظفلاكض تاهت اسكس شلي نت... :ماكج اكس نااروا نكس مل فاك

 - ل لم د لل مامر
 ع بجاولانكر نئ سوجتاسسكس للاب <س اناجايكذ جتا م ماكجا صرصنريف11نظوتأسيج بجاو نلأد يا 5
 ريل اه اناج ل لولب ظظدد تس اب بار جاتك وو قس اع ضنا الشم انرل نام تاايشاعم ست حرابم ني رمل

 ننال نم انوع نروس راف اري حررظ | لوم نووجوم نمي لار كي بج قم رك - نير احانرلن ارك اك تس

 رطل اع لطب بد لي 4ك

 كن اكف الغ يعقل او لمن يقفرواررم الكل اسم اني كمان اكئرفإ كس لئالد قطب تدبنروا تايب تيب جس ما
 - كوم مارت انكر ن نكبوسرس ضب لوم الث ر الصراع ب لوكات تااءالع كل سفر ع سنك س

 رف اركي ايا ١ رئت لك كس لل« لن لالطع سيم ود لب دوامات قست فرصا ل ليم 50
 5 وهدا ذحس ماشا قرسوددار ماك اك ثق رورضي كل يما سيفارم اضاع ا رواايد

 كنا وداي لكك جسق اسكر كاس الك سلي ةسابامكد تطال لقال مكمل



 10 رسم 1 9و تارا ةدو اةروعااطماي موس شلع, نمل اور سقت حررشو ب رت نملك

 ليف ملا نظلا ضعب ىكبب-هيساتير لش ناك اما ءالت
 لاكري تنل ارح قبو راءاتياووخ ناخبا ضخ تشم كسي بل طم اك اس دوب 27 .نلا ءوس رمعخلا رج قلت نابوسروا

 لتاوب_.ااناو ذ_.1ناكتبلا_ كيندر ادتدواهسدكريق كاد نتن راش للي ىنش لس ىلا كدب لع داب كس لاس
 -ج.اتي دادس لارداجس ءانكقب تلاع كس داليا

 دام نق نع سا انني اب كل ورسدد كس ركرجاطخ اوبن انوسول نسا ابرك يروا... :ماك>ا كس نانزي « ترد سس

 هدأ رجا ردا ودار هس كساد ذسإب بج ناصتن تس لايخدس تلازت كنان كي .رسودايقيارواومورطخ اك تك نصت ىلسبلا
 ست اج كت ارطلغروا-:+ قت تاب هدو دال 0 ّلارب ىلا كى كي ثني لب تك تبيفروا- ب ائاج لأ

 2 بابك ام ماهتاك اقجس لوءلريدهديدهداين واسس تبي
 دج هانك جاك اجابا بأ بك تبدفوك اتدلا -اكومزم اجانركلارب تس اسكس لب لطم اكديق كتي يروا
 هرم انكم و-انرك ارب ىكاقراوساي ناكم كاع ص لوم فيلل حببف ءروا-إ

 دهر انكت بدو كتي فيك دايز لس ةرواد؟ا

 نا تبيروا جس بار ك ذك ربيغ كك لح تبغ لا ءسس تبهر ارطفل ال ربك كر تبر د تب ا 3
 ب اتوب فلو اكل وثودو شب روارلا 0

 يو طاف لوا كلا"
 ٠ -<جرورضو عاركفاعس حور كَ رود رواه

 وكن اهتم كيج كج ايك فلس ءايع سي ربل ديك قس زر الصلا نبا« ىو عابصلا نبا ءىتايخء نست م ىلاعنلا رورة نسبلا-“
 اكد ىرورض نركب زلكوري د قي ا هع اسكس ناك تم قع. .امكس لون مكن اجداجوج شق ل نتاع دنب وش (رالطا تسب
 -هكروج روم كم 7 !لإب

 زك #_ كس ضيا اذ 1 لنا ف تفي را قس تانك اعلم لك تين كل تروا
 -تناتنر ايعسسا

 ش -جس مارينا ذاك الكيك نس مارت تبي رذاذ «ردا ناب (ة)ريدا :
 هوك ساس تاقدا عيش تسبيف كن اركس:ءاج نايا ذيادج رك اوكف مترفاكتبلا#١١
 قار تب تيت عر تن تدع قم كيس نتف ررطا واس لوب حس مالو ناين رطل تسي ١س

 -ج رتل < بحت انيدركف عمو اه لكتب كلت رج ام لاجمرلا الاو ل رك يبقروا- م ٠

 مارت تسي ونوم تدل لرش وكر 5 فذ 1ناييلارخانج يح شعب 11700 رم تباثعسس تاياور ضن

 الشم لوم سب

 2 كارو كس لا نكس ضنا ىلتمياكف كلن.



 اهجاارعضتم 1 68. تارت !ةروس؟ "رعور إي 1 مثول« ناجل وم تناك
 ب يب 7س سرع ب سستم 2 22-22

 النت لاحاكرابي حرك 5 جرام:

 2: الجتو يلا تروس قس تورش زا“

 نكرر لوي وار كل كس تظافت كش يي داحا تسدد كش يب دح ل وصتا كس نك دب"
 _ تانيدالل ماك 1 كل كس لسا« ذاب ,د«قدايندووداون رش ى دك واملسم 2

 لب تركى ورب لكما. دمج جددا ليلو يجرم اعل اكو حس شرف كيل روش +
 20 ناك تمر كت بفرص لع مك دحا بحيا تيا ركن اي لاح اك اوم اتق حركا راش رونو قس هسا 0 2

 2 50 ااتتاسررشك

 ل روكا 00 جة لي م اكاد لع لوكس ل يسر وقودتي راكي لرتت ن ارك سرب وقتاو

 دذرم لاي دزه ليطلب ل هلي ككل اجد بيرتس لوك داش ان ىمادوا ليو تح بضأ 4 دابق ةسادخ ب وطقوس
 520 نانا وتد حرر كى فاتك دا ففاعمسس لربه اد لي ركب حس لو قدصتح اسكسألا ل
 - هج لقدوم ممل حس

 منا ةروس) ئقتا نمب ملعا وه مااا رت الف

 ناريس جس دوجوم لدي تارمتو رومي أى جراطت لما ظارعا بسك ناو لع ناملسرلا جا لو تءايادباب/ ل م نكات

 هزوردنج لب - اجومدورجتسب/ رضاك اروا لدا تكس آس دعا قاد« لإ ةسابأ لح حب تاثالتخاج هان لم نارا

 دة اجو ماا انزل يف ا

 بيوتات كاملا سانلا اههيأ ايد. :س ل نامياسلل لبر يروا ىلا ئاخ تليضفر ارب

 زعم دمج طياك نانا لع للبس يدقاد نجاح[ يسل الك اجرك ةربك اشغل مل

 ا مم بيم« تلصت ليي دق ضنوج_اب _ انكر سيئات بسنروا ادناه ء تاي تاذ
 «ىراصتاء قوله لوراق, ل مصب نلاقي ل دالوا كءاوتو مي تلد“ كيا رم كيا قد ةبامرع رعت لى نع

 يش الب لف كررظملل_ 1س تنخايظروافراعت زها لايددايدوأ نامئاغيي تس يو قب باي لاي كا للسكس ريو

 اكس رروصتروا اليس اك او آب حت قنو فرش كرايتخاربأ ء ىو كيا هد-ت#داك اديب ل دامك ذب ززتسروا بف ش ىو سن لات

 « دج ايل تليضفرارمروا لامك ايعوك ارك حس لدبج كدا وربي نيل ح_رورض نحت لور مموج ب قرايظفار يف نوم ليكتب بست

 مكس لظار قبر شركشو اا رفاطع ىف رشراينفناو بسكب فس شارك ننس اجانومرا كشكل تبل لاب - مس اجاب قتال وردا
 اككرزيو تليضفروا فرشو تزرع ل ادرج تحد فس وج باريس الخام دوا نوتلصت ريكو ت تأ ارو سد ذاب حس خا ودور

 لو ناطق بداددا لين كسا ىدايتا تالاكدج ند فاص لاماددا دقت: رالص لب قدايقفاريثاك جس شئ يضر ايس لا

 ؟كعامسكو دنت ًاروا؟ اهل معئادووهأت رن 22 نر شع جرت طار واعس حس

 الشمع تب 211111118 ليخا اكل وثارتاغ
 هس انام زايتنا لش نلاس ايتاكس لونا دئاخ ركوب ضو دك مانت ِيأ- /



, 1 2 
 اا اا رس“ تمي 144 09 تارت اق روس كو اب
 و

 ميسم تاي يسب
 دلع نام زجر يضل ررشو ردت جرت نيل

 تن هنا طرا لوقت شل وراد تن ار را تاظاختس - رعبو برق ازواج لوم نايك قال وراو تشرك لايددا هود ١

 د ل ةساجوم نبش بوو بج اصرلو :مولعشرعبو برق اكتايصحع سس للا!
 -ت الآلي ثع دع فنا 0 دال راسب وضم ةاروخ فلك اتا .رمود و هوم مولعم نانا ايا 2

 رروطلا_ ختم اقرا ناي لاب كشمع انت ىلا يأ ش لا -باارعالا تلاق-جس اتركه نسيب وكذ اين .اهحب لكان مالسا
 0 تاق لاش نورس روفر لاس ل1 لا كل ىاات طلع كو اكن لا لك دوا- ان ايكراييظاروا ىوكاكن اامجبأ

 رج نومي ل صا كي فالظروا شات كيا اسكس ب آد اي ردوا توجت الع كوك باك لا نلاسح ارو اوي نومهم

 0 تاكو بادآ 3 تطو رم كس نومك تردد عروش عر كاتس طوب مس تايقر قا قباس رم

 نينار كان قو ىلا طا يآ لوقت ارك فرط ازيد وا جسرا فرط ناش تسلنكى يل آم أذا
 لو تلودب كك تك نات مالع !دوا يب 5 ا نون لس قول 2 عمات ل قوس اظايإ امدايك

 بسرلأ رو ليث ت البيتى راسي كى بسدااكيأ للاإيوك .٠٠ .....:مص الخ اك وت لأ اي كس لونارلصروخروا ترضخ

 - ىلإ نم نايبقلخ حس ةلتخ ترض اروا باد آدج ول اهايكر تلا كلانأ
 م آد اوملعاو (". قساف مك ءاج نا ().اوربص مهنا ول (”). اورهجت ال ().اوعفرت ال (/).ا ومدقت ال(! )
 - لع ماكتحا» ردي لكل تروم للفخر لا م وشم ٌغرا بارعالا تلاق تي اي دوا لج قل لونارطسم

 .كوريفو لوج بيع تيفتلق» للا لو تل ذكي جددا لإث ةساجو# راد لي لد عررط رول بج ١ ندقيلو نامل يي لسع اكت يآ لا

 ا نايا اللهو فرص لاني اروا لش ف طول بيتيس لورود ضجر وا ل لاو جرود حس لو تست

 اوم لتس ةررل قروب لم لوك
 تأ امهتا روع اوغتبت الو ل

 س6 لالدتما يرجي 3 لا كدارم وخل نابي حس مالساركان < رمال قرف لش مالساو ناهس برت ثعصدوا
 هاجس لل حلو "نكت راليصقت اهنر

 حس لأنو نا حررطرم لج مار ىف نلا دوا وم انكر دايقدعا خب جم لوسر و لامك لوبن ناش كنس لاو نونمؤملا امنا

 -جررضاو

 مو ب راجع حس لح ترورض ايلى فس الخ روا هك وأح لسا لس“ نيف ارو روأ ند ايس ىقنأو رك قتلا نوملعتا لق

+ 

 ريب موج لي تكل اراونكروا لاهي د شنب اوملسا نا تايلع نونمي.--....... : لاكن اسحاري مالساوجي انال مالسا

 ؟؟تاب/ل بج انملسااتابك انهآ ف لوبن سس اجايكت بشري لام كس [باوج اكس كم ناسا لازم لاو

 ا لالا ناك نس ناو مالك اكنناول بحنان ذييصكويك- قناتك رخو نوم انملسا نا ثا الي باو)

 تكن اهيا لوزؤمودإيزانبكم السا حاولا لوك حركت عاطا كرب الني اهوا كعرصقدر اوملسا كل ىلا و



 اها 1 00ج تارت ةروسب ا ربو داي كح 011 ء نايل لور يفتح ر توج نالاك

 ده و 10 7 كسادو انج تك ر نام اربي ًاروا لع

 كل وآل نلاايوكج تاج كك ضفروطبو تنل ابي لقول ع ايكيلر كيل لامن اكن اكسس !جايكن بشي لع ناميالل مكاده زغ
 انني ناامحا اك ادخري قم قاس ايل نامدكن اهيا قوق دابق ضئرفلاب كا تتحسن رق اكللا نيقاص متنك نا دخن انج دس تمياكح

 انيالد هاي
 تتثارب تمد لكل / ئاصنم رنك اطلس تصد لم حزم

 لافعرتا وثب ارقلا نايب)

 ب ملكك الغامراك لوكا قت هللا دنع مكمركا نال تايآن اا رخسي ال اونمأ نيذلا اهيأ أي.......... .:تءايآف ئاطا

 وحب نارا اكدشلا ليل سلسلس تيباطلب وحر در أرب لاما يسال جس هراشا فرط للا للي لا بارعالا تلاق



 مورس 14 ٠طن ةروس؟ "رسوب 232000000001 50 دلج» نم الج ريض عرش مج تناك

9 0 5 0-7 6 

 مْيِجّرلا ن ٍنِمْحّولا هللا مْسِب

 مه ءاجج نأ وجع بة دمحم 0 3 سرع هاتف «ريجتلا أر مز لا

 ٌءىَس راذنإلإ اًذه َنٌورِفْكْلا َلاَقق ْثْعَبْلا َدْعَب راتلاب ْمُهُفوِجُي ْمُهُرِذني مهِسُفنا نم ٌلْوسَ ُمُهْنَم ردن

 ؟ بارت انكَو انِم ٍنْيهَجَوْل ىلَع مهني ٍفِل ٍلاَحُدإَو ينل ٍلْيِهْسَ َو ٍنْيترْمَهْلٍقيِقَحَب اذا 2 «5) ٌبْيِجَع

 بك ان َدْنِعَو ”ُمُهْنِم لك ات ٌضْرآْلا صنت اَم اَنْمِبَع ُدَق دبل ََِغ ِْذ «> ٌدْيِعَب عجر كلذ ُمج
 ْمُهَف ْمُه َءاَج اَمَل ناقل َقَحلاب اًوُبّذك ْلَب ََِتفُملاِء ايل يم هيف ظوفخَمل حول وه «> ًظيِفَح

 ٌنِهاك رم َو رْعِش َوٌرِعاَش ةْرَم و رحِس ورح هرم ولاَق بِرطْصُم هد» جْيِم رم ىف نار يبنلا ناش ف
 فيك ْمُهَْوَف تاك ٍءاَمْسلا ىلا تبل او كل نيج مهيزطمب نفوتعم منيب اووي مل اه

 عِوَم ئلَع ٌفَوطعَم ٍضْرَلاَو اهي قوس ١« > جوف ُنِم اَهَل اَمَو بكاَوكلأب اَهَنيرَو معا اهلي
 لك ناهي او ا الا اووي اَنيفْلاَوءاَملا وو ىلع نوح اوم نيك ءامسلا

 لكل كذَت ىو نري العم ىأ ل لوم ةَرصَْت ينل هب جهت 4+» جْيهَت ٍْنصآجْوَ

 نسب تدب هب اتبتاف كرب ري كرب ءام مسا نانو اهعاع ىلع حاج هذ بِي

 1و َدْيِضَت ٌعلط اهل ةرتَفُم لاح الاَرِط تاق َلُحَنلاَو ٍدْوْصْخمْل 6 دي ٍدْيِصَحْلا َعْرّرلا ٌبَحَو
 ُنَوُمْلا َوٌركَذَمْلا ِهْيِف ىِوَتْسَي ”انيم ََدْلَب هب انييَحاَو هَ 1 َلرفَمول اقؤر ضغب قر طب بكار

 ْمُهنأ ىنعمْلاَو ريل ماَهْفتسِلاَو هنْوُرِكُ كويل نم 4٠ جوا خال هذه َلْثِم أ كلذك

 َنْيْيِقُم اًوئاك رعب ٍسّرلا ٌُبحْضَأَ موف ئَمِل فلا تين ان حو ْمْوَ ْمُهّلَبَق ُتبّذك َركْذ اَماًوُمِلعَو اور



 مارت هه ءلطل ةروس "سودا لج« نا الج يضر رشو الج نياك

 ول

 ُداَع و حلاص ْمْوَق 1092 ُدومتََو ُهُريغ َلِيِقَو َناَوْفَص ْنِب ةلظنح َلِِق مُهينَو مانْصالا 0

 ل عيت مْوَقَو بع موق ةطبتلا ىأ ةكيآلا ٌبحْصَأَو 4+ ِطْوَل ُناَوْحِإَو ُنٌوَعْرف َو ِدْرُه

 ّقحَف ٍشْيَرْمَك لسرلا بذكر و ويَدكف مالسإلا نلإ ُهَمْوَق اَعَدَو ْمَلْسَأ نَمَيلاب ناك

 ول انْييَعْفا كب را يالا سلوا خا طوس نإ ككاو دلو

 ذ1َقلَو كبل ارو هاج دقي قت نب كلَم سن ف مه لَ اغلا عن الف هب يعن مل ىأ وآل اج

 ريبَصلاو يمل وأ ةدئاز ماب هب ُتْذَحُت ٌسْوْسَوق ةيرتضم ام نبق لاح ُملَْنَو ناسا انفَلَخ

 ناَقْرِع : ناَدُيِرَوْلَو نابل ةفاضر الأ 4109 ٍدُيرَوْلا ٍلَبَح نم ملعب 4 هيلا ُبَرَقَأ ُنَحْنَو *ةْسفن ناسا

 هلَمْعَي ام ناَسنالاب نالوا ناكلملا ٍنيقَُمْلا سيو دس ىف ل تذل ينحصل

 الإ ِلْوَق ْنِم طِفْلَي امبارح هدم َوُهَو نادِجاق ئآ اه دي هب ٍلاَمشلا ِنَعَو ني ملا ٍنَع

 هنْرُمَغ تْوَمْلا ةَرُْكَس ُث ْءاَبَجَو ىَتُملا ىنغتب اَمُهْنِم ل ع 1 دا ها كنق دع هْيَدَل

 هنم تنك اَم توما ىآ كلذ ٍةديلا سنو واني اَهل ركل ري تح رجالا آن ”قَحْلاِب َُنَدِشَو

 ٍراَمْكلِل ٠ جديع مَ خا مَ ىأ كلِ تب هروُصلا ىف حف وحر َو بَ <> ُديِحَت
 ُدَهَّشي 41١ ٌدُيِهْشَو لإ اَهَق ْوْسَي كلَ قئاَس اه رخل ىلإ سُفن لك هيب ث كاجو باع

 لب لالا اًذله ْنَم ٍةَلْفَغ ف اَدلا ف َتْنُك ُدَقَل فاك لافي اَهُيْيَغَو ْلُحْرآَلاَو ىدْيآْل َوُهَواَهِمْلِباَيَلَع
 ُكرْدُت ٌداَح 4:9 يد ميلا ك ٌوَصَبف مولا ذود اني كدفع 3 كل ءاطغ كانغ افنكف مول

 ا راح 4و ُدْيوع ذل ىلا ى ام اذه هب لَم كلم ةنبرق لاَ اننا ىف ترك ام هب

 ادْئاَعُم 470 دين راك لك ا د لونا لد سحر نفل قلن مج ىف اي لِ

 ٌاَدَنْبُم رخا هلال عَم لَعَج لإ ىف لاَ 46و بْيرُم لطم م وول ٍرَْحْلل عانق يحل

 ابو كاملا نير َلاَقَمعَئاَم لم ربت 4: ٍديِدَلا ٍباََعْلا ىف هيَ مربح طرا ئعغم يمض

 ىلإ ِهئاَعُدب َيناَفطأ وُ َلاَثو يل َباَجَتْساَ ُهثْوَعَدَف 0 ٍدْيِعب للَض يف َناك ْنكلَو هنَلَض لَلْصَأ هتيغطأ آم

 00و دعوا ايدل ىف مكي تمن ُدََو ان ٌماَصِحل عَن ام ىأ ُىدَل اوُمِصَْحَ ال ىلاَعت َلاَق
 كام

 ديل الطب انآ آَمَو َكِلذ ْيِن ٌّىَدَل ُلْوَقْلا ريمي لذي ام هن دي الو ونموت مك َولةرالا ئف اع
 « عم رد مدر

 لهل مْوُهفَم الو مويا ْمُلظ ال ِهِْوَقِل مْلُظ ُىِذ غَمب ماَلَظ و مر يغب ْمُهبذَعَف 4 0



 موحارسمتمع هج د »الجل ةروصا "رعب راي ا قش اسفل خرا لا

 لف ميرلا نتا دقلا مم ليث تايآ "0 لك جس يود كس تاوئسسلا انقلخ دقلو تييآ#: جيل ةدوم ...........: مم:
 لوب ترجي لان ادي سل لاهيا يف ترضخ [راذك الع مرلج ) كديجج ناريس من( ب مولعشكلا قش ارم كما )
 ل شكر فاكس( انادذ تح باطل تعاقوكن اج رض يا عسي )اي ةالاو ةسارؤ ليا ل قتلا للاي هس كاك

 ناي نانو دار انس اب الهزاز سدس نكرر زرع ) باج تاي ( ارث )ا

 )رعب ىق تبمانوم هرتز هرايوديب كس لوب هدنزورايودرجي ول ) كك وم ىلسروا كسر م مت( لح وج نتا ر قروب ع تفل كايمرد كس هزمت
 2ظ وفك عرول نك )هس بانك نوفت اي ع دامج دوا سي 0 قل امك) سن ج لان تن اهوا زج اع لأ ماس تاياكرود( لاما

 )تول ليضع كلاب كس ناكب لويس ء مانجو( آرت 7 ) تاك هدب - ( لع يرد لغ اي ىلاو ةسد ماقلشلا

 رغشررع ان كرو لج تك هداج ورود ام كك ب لوزلاوفاؤ) لو لش تلاح لزج ليا( لرلبا دس ميركل ارقد ة ترض

 ناس, سحب تس ركتسم يقرا اءركا ل ماكوك ولقب سس سوح نب ا) لن مكيد فس لوك نايل( نين تيل تابوا نئناكا ءروا

 و بيخ )نخر لوك ش ساروا يدرك سار ( تس لوراتس )وك ءاروا( كح ناوقتس لي ) جني اسك وك ا فس مك جس موا كس كادت

 للا لس مروا سايد اهني لإ )حس ايداليتج سم ( رطل كس يدوب لكل ءامسلا ىلا فطع اك سا )وكن ذر لبا شت

 رولر ذوج أ قو لس نسل ناس نان ) نيالا ل زجاتشوت ( حرر حررط مترج ل ارواج ايدانتوك وابي طموبتم ) لب
 ك2 دنب( رازكت ع اطا هس راج )رادربتابر رباك ( تحن ) لانا وروا (ايانب كل كس انبي كنا ذ# مت تنل لوعفمر ) لان

 0 ىل ىلروا( نس اد)لفاكق تلوم قكروا تس اج( نك: )عراب تب حس لاري ياس لاي الاو تكرب( تم )سس نام آس مترا كس
 لزق كل 12 زر لو فاق ترد رق كل نسا طوب ويسجل كك اسست ا ( يرش لج
 حس لورق ( بانركو دز يي بج ) عررظ كا( ل ريارب كس ثغوصر لن لن اتم ) ايكداب أول نال ذو درع تسجل دذ كس للا فس متنا( سلا

 بوخروا ل حسد وك هوك وزج نا بالرب ثم حس كا كس مرقم اهيتتس ومب يس رركراكز ا اكخ د هدنذ حس لوربق تيك جي ) كوم انت
 يب ل ادق ل اونكك يارب إ) ليلا باجتتاروا ( يس دج تس كت يياعر كم قزم يكتي ال ثنوم لن حرب ذك )حر وقلي حس نلا لين تنساب
 ب ناوفص نبا لظح ترطحر بنت ل ىلا لبث عار كف كت ة كايكق ري تم رواد هت ةسدكابر تول تب م لورا با

 دارمي يعشم ول نبى ئامج تم 1 الا بايحتاروا طوول وقروا نلوكر فروا ( دوم مول 7 )اعرب( عراص مو دوك را( خخ كر 110 رسول

 بهي ذلك ( اي الشبت ا ل موق ولكي تاك كم المسا بم كم دق | سا نكات يلوم نا هطسضوج هواش ابالي عيت عم وردا( ح

 ازا ايكوم ىزالانركل زا باذعب بس ) قوم قت ديظد ريموس_ا الجلل ورب بس( عررط كي رق ) نس بس نا لان كيل
 ادهيهدابود كل سلك سؤ ؟ نو كس كمت ع ف دكار كس داب ليكم ايل يب اهاندم لكل د كرنك لي رق يآ

 ايكاديب كك لاسنا فس متروا لو لرش( قالختيكس تم إيق) فرط ك  دكاديي ف رسذا كول يللي ( كح ليلتك ديوك عن نك
 ميرغني دئازإاب) لس للا( لو ةسدمادبب) لو سآت الايخ( ع يردص» )بدت ( نر دقت لاهي ) ل ةنساج متردا جس
 نادر كرك و بي رقت( حساطاإاس مع )4س نانا موكل ( يس جت ادت افران كب مدا 2-2
 ركل اك بنج( لت تكو كن وكر كفر وفود كس ندري رورو هس شايب تنفاضا ليدي رولا لبح ) لإ كيده داي ذ وكس

 ل ار( لس لا) وج ( لت ررقم عش * ووو ب لكس نانا ) ةشرفود فسد ةسدكذفا( لإ يسد سله )ل سد



 ههه هطقةوس اربط 0 ا ا شع ل
 )لاو كس اك كاتيا قت لاي كس لارا اجي ليل اهؤ شم اظفل لوك د( جس ليي رمت لك اس ءادتيعب ) لإن تسد كتي لي
 )م ؟هقيقن( تدشروا قوم ل ) قت وضروا ( ل لع قلي نفل لوفد ديققو بير ) يس انب ب( رضاح )ايزت ( نارك
 (اهتاحار كيوان امي )اخت تكد قاس لتي زيت هدير( ل تدشن لنوم انجي د الكتل ترك ليك قت قلت تف
 رشق )ضن زور ا ) اك ارد( ةبازعل_ كد انل )كوم كد اريظر( زوراكه كك وير وص قس اما ومجك (تماق )روصتروأ

 كس ساوجج) كوم ماو يروا ( كد يكتت وا فرط كرشوج تشرف )نال وارمك ةييساوك ا فيات سكس ارك خرط ا( فرط ك
 بدو: باذغ راهكبدج )لاق رجتي# ( لاين د) 2( اجابك حس رفاكروا هريغو لاب دحتاب كس لا تناك د تدان كل اغا

 ع زيت قدم هاك قربت رآوس( ابدآ[ يدب اشم رت حر ايدج قدرك رود تلف قريت )يدا أهدي ريت تسب تحت ماباوس(

 وج حسو ريدك اس رك تكد دامت اجرك أب ددجتا سكس لا( لقوم ) تشرفوجر وا( لين روج لوم بااهوامت اترك اكل ا لاين داك لاب نلت

 -هة تءءا رس > ([يدج نم ايدو لاذ نشل وو كوت ل عر ذود اك اجابكك ف ورادك ار زور ام )هس دايت هرم

 )لاو خذي عسدصوج و ماكو رس( وز بج ) ماكك يق ج ( ومنك دانك نتج )وكى رض # او نك فكم( ايل لب حس فاك وف
 ارتبموأ رش وح نزم لعق ر)وج يك يوجد وبتما سوو ريتا سك هقلا ف# لس ( ومن الاد غل 4 كنت لن نيد غيبسا )الاد فس كريب بش( ماي
 ع راها اكد و!( ناطيخ ) أ اكل ا( ب ىدتذيير يفك ا )ود لاذ لش بازع تنتاك تي اوم( سرني آس

 وخر رك اهترورض الب كسا فس ضالامق اوما ذب لع قتارككراردرود ىتدوخير نيا (اهق: لأي الكب )هت يك ترك وكسا نس ل راكد
 نع اسس ريع لح لا رفداشرا ىلاعت قايد لاف لن تارك ك كبي كب نس ناطيخل انبي دوا ايك آل بي اكرم سري

 هن نلاميا كت رخ ؟بااذع) هت ايي ريفر( اينو ) ىن ليي زق ل رول( جس هداف ب انكم تتفو لسا ثنو ركتسم لمت اب كى زل
 نوم ليئلاو # كلك لورتي لمدد( سرا لس تا) ىلا( رجب لد ليسن اب لاب سر( كدر هو لش تدوص كف ال

 ٠) لئارممومفماكذلابم مويلا ملظ ال داشراكاريبج_ ع ل قتمكس مان مالظ ل ولاء دازمكن ا عرجاليمك <

 ناتي رعب يرق ل ارواهس هراشا فرط ذو فوذكاس م باو تءدابع ف ريق نآ رشلاو : 56 رو نا

 ادرك ف ع تدجو مالك وطرك اهق باه انآم زال ساروا تسانا, باوجال صقنت اه انملع دق ف تبروا_ي رذنه مه ءاج
 هبج_ نين قوم ماتم ماقكس لا ل تايآ لبي حس لاس لوق نه ظفلي اه تيآودنم مت باوج كيد زنك ضو عسايك
 -ب<_اهكز نم حلفا دق باججاك را سمشلاو

 طايل للاكل تروا سفن ل تدوس ايلا يك بو ىولقك» اجرى نا بجتراههناروا < بارضاةس مابا فهذكيي ا وبجع لب -

 ٠ دوب [انللب < لتزين بقا 116 ايبا

 ذراع انيزت ع 3-0 يكرم متر رضوى انوه هرتز ورابوددللب ع لاب قش ععابا امو قروا تروضم ابارت انكو .

 ش -ايكس رد ض تيا بوك
 جس دداق قي ةسالو هرايدد»و كس لاهس ايام از |ماق ب م - انملع دق

 يزن بس أ مععررط تا سوم وفك ثيمات لي لوم باتل اب كس ىلع لج قت مالك يلام لمت بد اندنعو
 وج جاك قوم ريفس نانوف#ح ولرواهحس.اجتوو ضل ثاكت ارولعم وجواب كس نوم انوجبك جس كدت رمد لانا لائم كان وفك رول و ظوفك



 موس اسف 14: الط لق ةرومء ا «رسُأو داي هريلج» نم الجر يبضحررشو اج ةنالاك

 هس مارب ل برغم قرشم يجز ناهس اكلت قأخ ناو جرب ناس آي ةفاسم
 < انزم عصر ما بح اص لكك قزائدانسا لابي ليث كس باارطظاوواسف تكس خرم كس لن لزم اق ترسم ل
 -< ماهفنتسا ك_ كل ل رلووامآريرا رقاوكب طاوس لاح سس لوتغم_ اهانينب فيك
 لالدسا حس لاري تمايقراكثاإي ل وم لابي مايتلاو قرف ااطصا لس فلف روطف نم ىرت لهل كلت ةروس .ج ورف نم اهلاه

 ركع اورد لع ثوانب لينا ناي هدوجوم تلاعب قووروا سب داجايكراكن اكشموجي ثول بش لوا آل ابيب لوك < اكس مايك نأ
 ب ل 0 كلا اووجاروشي يسار وم ل يم اقاوم لوم عفو 1ك ري ووتش 6 نجوم ع تدور

 -ضرالاو ءامسلا ىلا ١ ورظني ملفا ىلا رء امس ىلا لبفطعاك اس بو كريخملارش مانا بوصنمراشنرلاو
 هس نو كل اح تارطخ ضنا كل ريك ذتلاو ريصبتلا ىا_ج الك انا, بوصنم وس جو لك وم ل لوعفمول ارب روطم اه .ةرصبت

 كنب هيزروا- اهاري نمل ريكذت و ةرصبق و تاذ ىا_لؤ ناب لاح لوتف” تروا ني رك رو نيير صبى لإ تنك بوم
 رشح كلذ انلعف + لااعاهانينب فيك م تروص كى #ومل لوعشمروا_ب ةرمبتىت ىلا ساحر عر وفموك وظف ووو

 -نييزتلاو ءانبلا انلعف ىلا رىوركرسفأركللاع

 2 لوردص” ل ولوز لح أكا_دبع لكل

 دهس للام ترثكل ث ل تعجر ىذا ؤ تمل (راجرك ىاءرانقب ناباجتب ج2 كس تدين ]آب لالا بسد خييص د بينه
 ريا آش مال فنا كشأ تفاضا لان قم اقم مق تفصرل وب فو زم ف وصوم ل يدركه رانا سعد زفر ديصلا بحو
 كل تيحوج _روصك حر يصر وا رخالاراد ديرولا لبح“« نيقيلا قح بج نكي مى تفاضا ل ناو لوم فلكر كا ايفلودري

0000 

 روت توك هس ءءاديب ل اهك ل ساوردقم ل اح -ايكر عربا, لع ملكؤتل لج رلا قسسب جس ع ىكقساوب اكد قدلب خت تاقساب
 < نيس ليكون لس لي ثيدعرك اجب لك 2و عقاب رو انما هدا ز-ابكا الرقم لوا _ لرب شو

 اكردصم يروا تفر يحللرواع_انلسوم كل لوعفمروا_ نكسر ردم لب حك تابنا دوا دابعلل اقوز رمى ا<لاع-اقزر
 تعد 0 اك يكركة ريقم س نقرب كرا وإنا ودابك لابي و اهرئاز مال ل لال لوعقم اكردصم اب روا_قلختا

 هت اتم كك بس قزرروا كك سكوات ا فرص
 كس ليخأ عاقب لكي بسر طال م باوج لا ناي باوتجاكا ا تدابع ىر يفت ع ركاتيي تفصل اس ثوم دلب - اتيبع ةدلب
 < اتي تفصل اوم نلاكم لب وعد شرادارم سس ةدلب كس يديج رة كل لا لن 2 وم ربارب تنوع شلال كس
 كل - ثقراكنا نيل ؤ ربك يرمي مس ايدج تاوم لاح اك تداوم حسبو كءدتبمج_ لن خر لك اك_كلذك
 -2- آل نامياؤت #2 ركرطتق او رافك كا لكويك رتل باق ىجانبكر كذ اه اوملعو ١ و رظن مهنا ىنعملا وزيت جس رت اننا
 لو ك_دارمدودخ الا باجساذ_ ضتوا ىصم قلاع دب ليون اخ كيك مامي صرلا باحصا

 - لين دارمماوقا كل شر يلع فول + لئويك حس دارم ناكر مولان وعرف
 داوم تم ناك اسس جو لنحت عبت

 دهس كس بكور شح كرواح_قراكتماهفتتسازنمج_انييعفا



 الت ارياعم 1+ ت0 لة روس عابر :أ مم مم لج نمل ذب ريغ 2 مو ا

 لابيد ثا ديدج قلخ نم ةهبش ىف مه لب لوالا قلبخلا ىلع انتر دقل ل ل
 تاي ياو 2 ش ميخفت

 لج لراس الواماإ هو تسدارم ل ناسنالا انقلخ دقلو

 اناني يمارس ام مي زا ا 5007 8 قادت لد لا مريت زج قرع لاحرلا اتث ئراشمس لامملعتو

 د انا ردم ناك# من ل اكتسب
 د ايل يلركفزئاسوس فلل ساروا نا سلاح جار فرط كن انا ريمي سوسوت

 ما وللا جس ليتم ةتومرشرواجس دفع قو مريخ ركأ مك بلا -انوج لاك بتترم شل ارماعجا وكب سومو لا رهط كن اب رطاخ
 5 اجرك مكسشإإ اءادربت لا تع 01 0 رقبة روس اي اج انوع يوم لا نواف بكة لديتا

 0 برقا نحن

 ربخ يش نور ب ناخب تع عأل ادع جيد كلاود باحلرول ملل وتشرف نا« ناب كن لانا - نايقلتملا ىقلتي

 - ياي نت ل“ 0 "بانك تب تالاع كس عرابد نيرا

 | 0055 نرطا ىئريت تل يهظ دعب ةكئالملاو رح اتكءاجالوبب ررمتم لير لس لوفر ذواك ا  ديعق

 ريعق لي دنس لضتروا_ سس رعاق لش "د يعقروا بس ايلا 0 لامشلا نع وديعق نيميلا نع كيدت

 تل ا ريعقروا لنايقلتملا ىقلتي ذا ترجي لو سأل ع نس يش ل واود بيق روا ديت لس امين يل بج دمام قت
 ل سو كلا ل 50 انا تيب نامت« تبانج فرص نيتك ارك يانج وجدت لس للك او ثني وج لون تنل كش

 نتا ىاب# و اي هانكر ناتي حدف نق كلن جاوا نت نارا تح رموزللو مزال لب تااقوا تسر سدد

 لإ: تكتبو لت ك6 ناي ن_زض زخم ياس لت لن تك اه ض لكل ب قواد زواج يت جس 2ك كس دقت [- قحلا
 بس ءازج وا توضا رمح قا كيد زنك ضتاروا حس قي درك تح اسالرمالا ةقيقط توم! تركع
 تذو ل تدب لات ترض لع لارا ترحل ة دس تود لل لكك يرو كروس رب تءاج ف طخ اكل ا- رو هلا ىف خفنو
 لو مكرطتخي# مك نم

 دشرفااا وضل لا 0000 ونس ضترواهح__ايكرايقفا ذ_ٌرفموج ب ىتو لوقروه شمع فااتخا لع نكس ديبمشروا قاس قئاس

 لامتاروا حر راوج كس ناسنادارم تس ديبشرواعس ندا لل ناس كير زنك ضتاروا تشرف الاو ضل ايلين ديمشروا

 ا - ل
 لاذ حس نآر قدي يآ تن لوقؤقو ترضخ [بط ازئهكس لا كيدز دس ملكا ندية مدس عس ينال دقل

 -ت ومرت كش لل واحس تيرم اجري تمن تءارتا رمد تا ىلا تبعا ايس نا

 ع لوح + لس رك موري ويلا كدت بجرم ياي د كتم [سادعإ كس زانفرب جس دارمرظنروصأروا تا سك اهيشاروا تلف كل ءاطغ

 دج بريك كس نس راروورصي فضا نيل لا

 كم قال هتييفطا ام انبر هنيرق لاق ليي لوقنناطرخ نكس لاس داب بع نءارواعس تشرف نإ ر ثور روق وشب لوقإ  هنيرق

 انتل مق كس نااط شرك حي بل طم اكد يشتروا- للون



 [؟جاربأتي 14 زم للةروم مرمي 7 هل نا الجرميضتعر شو مج تنل

 كسر ايوم يضاف تسفص لك دينك سس نكس و رواع نلفت قب ىرلروا < 7 7111 ان نك ىدلام
 رق كوراشا ماكل بلص لوضع رواعس لوصوم مث ريقتروا_لصاك ا قدلروا تس نر ال !لكف وذكر ارم
 وم مك فوز ارتسروا ارشروا لد ريتتكيد انف ركزوا وم ريفر 3 تكسو كل رباك زي ء,لوصتوم اي وج قوصوم مروا

 هع

 0 20 درايش هال دنا ايعلا

 ٍش هب روق لش ترروص كارول - اي لرش كوت 95 "وت سس 0 وكرت ع رو سوو 2
 -ح ط4 نفل قلت اك بارا ايكهرسفلا فرص ايوعنذع

 كقاووك سو جس يلطم بي اكن أو ترابعى ريض وج الدب ح فينخريلا نولي - لد لا اله يديج ل قرسود

 تمجاع ليج ول كرب انا, باطخ كل كس لوف دديهشروا ناسف واجب ايدركل ب بتتسس فلول ديك ا” نكحس كم اقم ماقكس
 -“ رن

 ردا اجاهكباشمك طرشلءادتبمك سيرت نكت لك اذوب مرق هج ايدرارقايرث نم نمش ارت ا ذ_رسنم_ لعمج ىذلا
 بسال امابأر درر كنا لدب سرافك ايس لكي ب( كببوصنم ترم نر وطب ا
 قلم لحس بو كف وم اشنارما ضروس قرورضانثا,ردقم لة دعب كس اذ - هايقلاف

 ىكضناروا_س لتر ورض كن ردم لوقدحإ كس اتعب كس وءطرش ب اوج انعم كج كار كضتروا_هايقلا هيف لاقي ىا

 ف اكذيدشلا باذعلا ىف هايقلاف - لم تك رب حس رافلل ككل نا لعنبو اكريخملا لير وعر من لن ب لوتس سار
 < ان:+ انعكس ديلا فطع,ل كرك سني ناي نإ نس اء ديك توك ضر واسم منهج ىف هايقلا

 جس باطخو يرث نادوادافك- اومصتختال

 < دوم لع ترث ؟ماضتخ دوا قد ايد ةديعرر كه لاا لى نكيلع_ لاعاك ا ومصتخت هل لمت يرباظب_- تمدق دقو

 تمدلق ىنا نألا تبث < حررط لا ترابت_ب فعلي مالك سي بادج كت ارش لاعوج لك شن كيب لاف
 ني ديعول اب مكيلا
 ب .رصقنونرظؤلطساب بد لإن كري لم اديها مالط
 تدب لباقي كاشف طك ىلاكا لع نولمعي امم ريصب ةفاوسم ىف [كتسو: لج .....:تايا با
 ع ثكب عر وتوروا اكمال ءازججو تم ايف لم

 اقياروا يورك روض وباتكب سرك ف ست بكيل اك رز و تكن آرث_ ديجملا نارقلا و٠ : 42 7 د

 كش ينتحر قت كرت لاك رباش اكل ادوختسا ذب آر ثايدانب ترجو ايد ح فرادسورارسادورجالروا توق ى اجت

 و تذامم ىفب ا ضرب جس ناار دب و تحج وكف الخس ىلا للاي كس ناك ل لسا تس ككل وبقرلالا قرجب نياكي



 , *9جارأ سي 1ك هاج ق ةروسسالا سودا سا مدلج نا الجريض روج تناك

 شاب دواز ل رك ويك يتسن لارك ناب دوا ايل ويك كن لب لوسر فد[ يآ كى امك إو تس اهذج لوجو ك نري كاتس تملاب#
 هدايودرب كوم ل كرك م ىثسكي متي صال انقل ان ترتكب نانوم هدنذ وداي رود ركمالعب د لبتايتوك نس ا لوألا كب يجب ىلا

 لا_رود قس ناكماررات الخ قتيلس تد اعجب ,لاتيو 17 اروا تاب ديت دديال ور 2ك اك اكل وكول ون اي نا العب لو دز

 -_ كل بو ب للاى ربمتي كن لاس قوت لام

 فك حروق اردو ناكما كس ىلا لوا تيس باج لات نيس... لق اورواج ىلا كتممإيق

 عرار ب ياه كس لبا باند مديتب تس ناك امك سب لسا اك نعرا ضررالا صقنت امانملع دق كل ةسارف تس
 تييمبات لع لربع كدنذ ل لا تسورس كن لن اشم مسار تيدبات كش لم لما قلك مس طل ك- لاقل توصلوا
 ةساذزجامانتكس مسكها لترك جس طاف ى كروس وم ناكمان حسرابتتا كس لاف نت حسرايقتا سودا دج هدباشم فال لك ب ىفأك
 ايكوم تبان ناكمااكت وو ىلا كح لا كتر دقي ناارواج كركر ونال يتسس

 ناكوج رلوم ليلا نجا ساه ان ندب تع اتم ركا لب ساس س قار تمالس ناب لك اللب -اجاج ومب لاى لانا ا داس ليضع
 رول كيس درك عكر كارد وكن ا كيس اج بجوو ديكر ئارمز كس تددقروا لذ كن مكس لاري رو دإل هو لين تاج لت لدزج
 جس ددجوم للاي كس للا لاق كل وج بات و كتبا تيس دوك يي ظوفك رول تالاح بسس ف لا وت ليي مكس مم دق لت كارب
 9 ريوفت مع زف لاا جب بس لس دب قت لون لة ان رك لبي 1 010

 ديرقكا فلكي كب جر اهلا لتر حس فرط كرافك قس اوبذك لب... :تايدركراكتااكت ابا رم قد قرض

 لك رط بيد حاجتك اب كك صفو وا ل تس .انجتوكت اب نقرب تم يق يوم ثمحب « آر مكتوب بي ذلك وب لك

 انج لم وبظمتي اهفرجروا نلالا ميش انتا نوتتس جس.اج ةرظنابمحكنرجالنإ لب لس لال كد وكوت نلمس آرب جس اناج هدر نجل ب لونا
 ليات لس اكرر 177 نوكأ لورارثب لي فطاير واس توم مولعم تكا باح امكرظنم اكل وراس تس ل لصوتك

 -<اًئاضلاهكا يلي رش اءاوعب ارق كك نانو رسال تءارلو روك ات ءاو جرا دوس

 راوي وج لوكيل يروم كالا اجاريظن نلمس آمل انوع مولع جانإ او رظني نادت تا انرظن اتسأ

 داوم تاج ل ماعدارعسس فس ركب يا قكومحررطود لق لانا شوفو: نلا لب ؟جس تارا هركل كب للام امو

 نولوو نا ليوم كلا كلا فراك لود اي لوم كك مكس ناس آب ايت اب لت لير وضود كابات ارمي كس باهت طساوب اي بايت
 -3 رك 11 0 تروصى رهودرواوهراخب رك كير الج الماك ودرب هس نك وال15 اندماكداخجهدكر كا مرطب وج لع لونروص

 هوروا < بجاواتئااكل اك لاه تباثعس كلو يتوج كما فاصوا عوج راك وناس ارواب دبكرظن ازاي وتر ظن راكب ارم
 ستر نير زم لب تروص رددوا للإث كت نب عدول نزنرفم تتم افرلن وفود لكن ع نىك اى لبي ترروص ليي تلاع. نو مرككوروغ لك
 لو تك.( كءامسلا راث ١ ىلا داء امسلا ىلا رواج_رلكل مب مر عس
 كل او فرك رسمت كنس ةرحب تيل ستوك اناكذ# + قناتك قر قلب تلوو تروا ذ_ نفك قزر تكسولا رن نين

 ؟لو قكرمروا سليط وطمس لاايك_ لوك تيد ةررط كل وختم لاب شد ل



 موج ارسمي 14 ه اطل ةروسا "رسوما اراوبخل لج نادل الجر يمض ررشو راج رت نياك ١

 روأ ثواني ناطذ ناس آيل كس لاو روجر فرط كا دأب ع اجهرشركوجلا لو رئاز كس تايح بأ ضن ئركذو ةرصبت

 تك اواي ا قي و: لور وا ات آليت قي حس ن_ركرك روف واو ليمن ل نااءاس كتل لانريد لانا سب ميل
 - لن تت ركتمءارت ل كن النور كول يري لع دوج وم كل وي تن نفر كاك لاي

 .تمايقحررطىا_ اني درك دنزوكن ل ذهدرمكاس رب شاب آررل لنج ورخلا كنك... لف ىكناكمادتمايق

 2 لل ىتق ناسا أي لا لايت ارورقم بس رأت طاف لس تردث لن 1 0 يدرك دتز تدم نادك

 رج راتقاو م بح اص ىلع اقروا نكمإ قو كرورقمبج كب كثردت يف لا اىلوا مجردب ب (لوزج وجل ب كروم 7 اوكا ثرردث

 مروس ناقرفور وسرت هروس_جس ركذاكرب ماهنا كس لولاو الت لن ارا مهلبق تبذك تايآ حررط ا ؟ ثلا ان يدم تل

 ا <. كج وم نايباكماوا نلا لم ريو ناخد
 | ايكومادي ناك ل ةلكادبي م اعوكرطلا_/رم شوكلا نيل 1 ان تر دقروا لس نوب ن كم اكرورتم .لوالا قلخلاب اييعفا

 ىتباعرب لم تردثل مك تامل < ايكي وركن اصول شا لابي ؟وتش زيفخت اكتر ل ارب ذك ادي ورابد» تجي 17 ش

 روا قوم تباغحس لالو تتش حب لي < 57 قس تاناصتف ى اع وج لع لاذ تافص كل التويكس شئ ناصقف

 لي راكشاكى اكو تلاه تفترللب لي شيل الد اي كس نييك

 ناي اكشصإ رو حس لابي ىو ثحب ناكر لب - ناسنالا انقلخخ دقل و ..--....-: ناي 6 لوم نان عما

 ولوج كس نامنا مترك ايكايك عروش ىا لوا ك شارب تددقو مكس لاو ةييسدازسء اذن فوود اذجج ازيك واج
 < لئن قوات ا تذيسا نانادوك ارو لو فادح باكل واسوو تارطخ ل دكس لايك كلو ل

 < لومار ودهدايز حس نوفل نلا جس ماجاك ارو جس انارم نسناس تل كس ل جس كرش دارمحس_ديرولا لبح
 لابي مج كاس نون دايز نو تسبأب 11 حرور لي ناك دي دوف الظري ملء كلر سس اير 57 ولم فاح ةدوسدت انج

 رارقفا كس مدي_ارثلا ثلج بناني قست ني رشا ساس لاش ىالكن ارشنج ليث دارم ماع قت وخل ركع جس ايدي دواظفل

 تب ىباروا_<س ىوصترفتاكناارنا_لكريك_ دانا كاذب ستان نبا كك نانا .بمر وداي وس لنور ود كن امنا حس

 50 سي قروضرلا اكشلاروا_<س ماحومر لن لكل وبذو اين تاقوا اب قود انوه نرد لب ى توم لوا وتلاو

 روضت لوب مكرشلا_لكالاح«جس اتركاوءدحب كس مولعموجوروضت» ورواهج مز الروضت مولع ركل يب قروضتل وا لإن لتس المخا بسس
 كو هدايزانيقيوم لع عل ام كيابل ل تدني هوم لع تلاعب ملعب دج نايس مقل لوووووج ور وا

 ايكوم تبغ انوع طيجبل_كس لاوتا فاننا اكلك شا كي اا نا لامع !لوأور نبت 6 [اركروا ىإ مر

 ىلوا ىبنلا تيب[ شبا اوروسما اجر وي اس نش يوك انروا لولعض وتوج نوم بروو تس روا لولعضرلب اشروا تملع

 لاما رفد ىتبرد اتلاك تلتف ايضا قرم اه مجد ىت لوف احاو لابت اهراس م بلس شلاروا جس كيد لل ذكسأا
 دهن ايكاي درك ع

 هد واس انج بج ناساروا لو تش وو قبح ام بج نانا ننس تالاح لت لب اطم كس تاور كي انارف ديعقوك اغا نيتك



 1 8 8 هه / 00 5 ًض

 مورست 14 ه٠ ظ لة روس رو رإ م مدلج ناجي رمت نا

 هت ةىءبماج كل ذاب كيا أه اب رستشرف كيا ع اليل نانا بست دوا تس ابر صنت كيرلا لس اتش كلارا ب قلع عررط را قت

 هك لاه ايكذ_ناناك ية ابدبتسفاقرداكااهغم اال تاعك وكس ذل وم لوفشتس قداح جامو اضتحلا

 -_ ريب عى وكرول وجم نأ اما نول ا لي نع يان» ل اكساب ىلع تيياور لل نوت ريب قا اساكل اتا بنت اكروا لج تنعل 0 راراروا

 قاس تابت اكرواوم ريبشوو كح لاس بس انني زل تراب تان ماك وأ لوم بم ان تانض راك سس لدا 2

 رواج ايل مم لس دحانبك يرق واود نلاطيشو تشرفروا قاس تانج بل اكروا ديب رايتس بتاكل لو: بل "اج تائيسبلا 0 3 9
 -< مال اب كرب ناطيشروا لش ابكي شفاك
 لاول ونار ومس خش فير بج لكي ل ضر غو ثم داحا ليصفن ؟ ا يل نسر لاه يش رف لود ني ارك دينع بيقر

 1 كت ركذاكحم 56 متو وص 1 لي طيوفك ع لامعا زتفو لامعا بسس ضرغ_ نيب لتس ركر ا دئا ره سيك تالماعم ما ون #2 زوجي م

 7 حركاوج لومذ تروم ببسكت مايقراك التو جس نايباكعروم مرقم ىتالوا

 وتخلف كن ام روا لويشوم# لك ع رئغالاو ف#رصروا يك آرت توما« لوم رات لعد اول تي توملا ةركس تاءاجو
 050 نواوسر كس شارت ىلد كنت رو رن ع لا ام بسوو تشو ل 0 امك ايلي 3 ل

 رتبلا بس توم تعيبط اض اقتل كس قاافريغروا ع ترجو كت بحى ايد ف كيك نننافانا.رف د يظل سوم اً تم ا ودرب تس تدان
 ل ةرلن اياك ثا سفن لكس تد* هووصقلل يول <س لب قانمروا شراهم كس ىاوو وأ ا ؟بلان قوش كر ضاقت لبر

 ناب /ىلاو كلل قزح "راع وابا نكاد تهم حس تقدر: لاردابيانب تبياكت ومس د الكس لس ح ءاكشراوع

 خفن و ا قو آى تقوك توم ولت إيق ىلوجيروا- لود كراكى قولا دريل لوكروا لوجقرنك رع 70 1

 -لإ تس ةسار طة ساو فار تنل كوم دوب وم زور كانلوب هورولاكة جاوي روص لبس مر تسإيق ذب روصلا ىف

 تشرف رمووروا اكوماذيلعور لن ناريه قي تشرف كيا اكل لبن اج عكس رضاع خرط للا لأول لمرشح سفن لك تن ءاحج و

 د ناسي لو تحلل مان زوروج لوم نادت ارك نام تشرف ل وفور ير لوم ردد لات! بسك كرت لع سس كوب كل تس اناا
 لوب .رسودروازيبش

 ار ئااكت اشم اوتروا تن 0 قىرتمااقر يس تح ندا أ ركاب لش لوزمكسايند ثم ةلفغ ىف تدك دقل

 هبا ادركت ب وظداكتدوا تيس دامب هس دريهد تلك قريت ذس م آد اهتاي دن لامكروي كل كس تس امج ب رمت_اهقاوم امج

 -طغإب ليت تؤ كابول

 ضترواا كي ركرضاع لامعا يم نزور تشرف ثن_هنيرق لاقو.........:ليوج لولى كاشاروا ناطيبش ل راب ردك ثلا

 ءايل لع ور اونا شم نوه ايالكس كر ايت كل كس عر زودرك الفرو شوك جس رضاع مر بلس هوس ايلدارم نااطيش حس نير

 الد كلوت مك وكرات معه ىف ايقلا - و: مك وتشرف لل كداب انج حساوي - اوه دوي واركرلل

 500 كس باذعتنتي

 «الفداررلو ماركت سنك ير كور شادذ فرص لقدر ذهب شاك كيس ايان ا كبد اركدبكي نافيش_ هنيرق لاق

 ل رلكووترفكو لاخي ”ايدرأو اك اعسديو كيتو بس لاين د ءوركت مكب كب اومصتخت ال- كومداشرا- اًرياج رودس تاك



 ما جرس سا 12 مسلم نا الجريب يرش دمج تناك
 تس نتن تت ل نة 1 ه5 ع تفشل 1/31 ا تا 1 ا ا ف

 هذايمتاكل كتل يا قب بس ا 2 امم هعارصر اذ ليل يا 7 ااا دري لاك 2-2-2 لازورد د تاق

 ناطيشروا كوم لبكي ديت وكلش يلا لوم ساس رف رواه عدت و فاضناك::لمفج_ سر ابي هام لي

 لع لا ديتاسك رفاكت ساي كرت دوا لشمس رف هو نرش تس لك دا لاب برش ناع_رفلا»#

 8 لا را ا ا اا قا 7 همم 5 ع 0 ا يتم ىو م 01

 ٍةَروصب لوقت اًيِبلَمِب ٍهِدَغْوِل قيقحت ماهفيسإ ي تنلتما له منهجل ء ايلاَو ن ونلابلوقن مالظ هبصان موي

 هيلا تفل تالت دق أهي ثا مريع عسآ 9 يف ىأ <. م نم له لاَوشلك اًهْفَيْسْلا

 يل ىف يلوي نْولغوتاَم ىنرمأ ادله ْمُهَل ُلاَقُيَو انور مهن ١-4 ووري ناك َن َريِصَمْلِل تبر

 ىشخ ْنَم هٍهُوُدَُحِل طفاخ 4009 ظْيِفَح هللا ةَع اَط ىلإ ع اجر باو لكل هلو َنيِقَمُمْلِل نم ُلَدْبْي
 ”اضيأ َنْيِقتملِل لاَقيَو هَيَعاَط ىلع بقع 40و يي بلقب جو ه2 لو اق بْيَعْلاِب ن نْمْحَرلا

 هيف لصح لأ موي كلذ اوس اَوَْسوآٍماَلس عم وأ ٍْوَم 7 َييمِاَس أملس اولد

 امى لع ٌةداَيِز «سدإ ٌدْيِزَم انيَدَلَو امِئاَد هيف َنْوِءاَضَي انت مهل ةئسلا د ةزثلا مج ةزلخلا موي ُلْوُحَدلا

 ُدَضَأ ْمُهِراَمُكلا َنِم ةريثك ١ امما أ انور شير ٍراقك لبق انكم ىأ ِنْرَق ْنّم ْمُهْلبَق اكلم أ مكاو اَاطو اولد

 نإ ْوُدِحَي ملف ٍتْوَمل َنِمْمِِروَعِل وأ ْمُهَل 40» ٍضْيِحم ْنِم لَه ٍدالبْلا ىف اًوْهَ اً رم اًشطَب مهن
 دْيهَش وه َو طول ممَسسإ عْمَسلا ىقلاوأ لفَع بق هل ناك ُنَمِل ٌةَطِيَل ىركِذَل رُرْكَذَمل كِل ْيِف

 .اقرعاو حال اَهلو مايل ةتسس يف اَمُهيب اَمَو ٌضْرآلاَو ِت ْؤِمّسلا انقل ُدَقَلَو بقلب ٌرِداَح <>

 ذانياو تايتل ريم نكن هللا كر ةيلكت نقاوزولا لغو ل تنتاهضو ةبؤغل نم انشت اهو عجن

 نأ ًاكيَش َّداَرآ اَذإ ٌهَرمأ امن هرْيغ نيبو هني ةَسْن احمل مُدَعِلَو َنْيِقْوَلخَمْلا ٍتاَفِص ْنَع يِلاَعَت هه ُهْنَع بتلا

 بيتل َويعتل نم مربع دوما كآ نووي اَم ىلع ف يل با ٌريْضاَفذ وكيف نك هَل َلْوعي

 أ «» بولا َلبَقو حصل ٍةالَس يأ ٍسْمّشلا عْولط َلْبق ادياح لم كبَر محب ْحَبسَو
 ريد عم ِةَرْمَهْلا حنَمب يمودرخللا زاتفاز تاني لضاخا ةقيسق نا قو رعتل رولا ٍةاَلَص

 ِتاقّوالا هذه ىف حْيبستلا ةَقيِقَح مح ةقيِقَحُداَرُملا َليِقَو ٍضِئآَرَْلا َبْفَع ةَنوْنْسَمْلا َلفاَونلا ٍلَص ُىآَريْدآ ردم اًهِرَسُكَبَو

 هو ءاَمَسلا ْنِم «©1) بيرق ناك ْنِم ياس وْ انْ ِدانُي مْوَي بام اي ْعِمَْساَو ٍدمَحْلِلاًسب الث

 ُةعِطَفَملا ُلاَصْولاَو َُِلَبلا ماَظِعْلا اهني ُلُوُعَي ٍءآَمَسلا ىلإ ضْرآلا ّنِم رعِضْوَم برق ِسْدَقُمْلا ِتْيَب ُةَرْحَص
 راعاع هكر

 ُهلبَف مري ْنِم ُلُدَب موي َءاَضَقلا ٍلْصَفِل َنْعِمَمحَت نأ نكرم اي هللا نإ . قمتم ُرْوُعْسلَو ةقْرَمتمْلا م كلل



 ماهاناسرسسي 14 ه٠ ل ةروس مارسوا

 ْنوُكَن ْنَأ ُلِمَمحَي و ليفاَرسإ ْنِم ةيزاثلا ةحفتلا َِهَو ِثعَبلاب قحلاب ةحيصلا مُهْلك ٌقلخحْلا ىأ َنَوْعَمسَي 20 3 30 2 د3 2 0 ا رع مم رمي ووداع نس
 مدورا د وو ماا 2 يح ف 2 يي 48 2 25 - ا زاتج 4 0 و يخ ق  هرم"

 رْدَقَم ىداني موي بِصان وربما َنِم "0)» جورخلا مْوَي عاَمّسلاَو ِءاَدولا مْوَي ىأ تللذ هَدْعَي و ِهِئاَدِن لب

 رم # وع مر مموج تو نا *# نرد 2< ل و را خل 2 8 ا ره. تح سرس بمس راك لس 7

 امُهّنيباَمَو هلق موي ْنِم ُلَدَب َمْوَي © ٍجريِصَمْلاانيلاَو ٌتْيِهن و ىخن نخن انإ ْمهيِذكَ َةَبقاَع كْوُمَلُعَي ىَ
 1 ا ع
 ُمْمَح* اًكاَرِس ْمُهْنَع ٌضْرَلا اهُيِف لْصآلا ف يَ ِءَلا ماعد اَهيِدْشََو ٍنْيضلا ٍفْيفحَتب قش ضائع 25 10 سا

 ٍفْوْصْوَمل َنيِْلْصَف هيف 409 انيَلَع ٌوْشَح كلذ َىيِِرسُم نوري أ ٍرّدقُمْنِم لاح عير
 دعب ايلا َوْهَو هَ ب رْبَحُملا رْشَحلا عم ىلإ راش كِل و ٌرْطَي ال َوهَو ٍصاَصيخالِ العم ِةَفَصَو
 ديجي ْمِهيَلَع َتْنأ امو ٍشْيرك ردك أ َنولوفَي اب ُمَلْعَأ ُنُحَن ٍباَسِحْلَو ٍضْرَعِْل ْعْمَجْلَوءاََل
 - وسوم مهو «هج دْيعَو فاح نم اراب كد داّجلاب مآل لق ادهَو نامنإلا ىلع مررنا

 < ماهننتسا) قربى قال ذود( جس دجتاسكس اي دوا نون ) لس ليات( ع مالظق بص ناكل ) ندد ل 0 مجرب

 نلويطت رج رواج قروي لو حر“ لاوس لم توصي مافتنسا) كيس هوردأ( كك 0 درت طور

 كستع زج هد( ىلاو نس آرظن )ي( 6م اجاب[ سنا الدرك او ) كوه ند ودب ( كس ناكماظاحلب) كة اج لال بير
 21 2ك سات, هد( ع لكل زباكن يقتملل رواعتس ممتاس كس اي رواج نودعوي لب ايئد اه [”اج ايل رعو تم

 فورد لدنك درت )ورأت ادفع د ضو 0 كرودع كشلا) الاو سرك ىدنباي( فرط تع ان كشا) الاد ذك

 لب لا( مابك تير حس لوطتتروا جوته فرط كت مع اط كش )ومب الاو ذل وم عروجر وج ع آهتاسس اوم اروا( ايون اتكرادخ

 اكتلنج لي لن ) نادي( قاجوم لضأو وج # كم الصسإي حس ىقسالس إي طوف رطل حررطرم نتن )اج م لعد دجتس كس ىلع
 ِ هدايز قكروا ل ايس ءاصددا كس ل احددق# كج ءاتطوب بس( شيب 00 كترشب/و كك ا( سس تلج ) اكو اكس رايب ( اوه لضاد

 مت لت رافكا تب لكي حس ثيل قرافك ام ) لن كك كك الب وك وقتما كتسبمب لعيب تس نا مترا ( تس بل لكن لادا ىل كس نلا
 شرق ) لبد قبلي كك ادب ليبكركك_ تح ترج ةن امج وك ورهشم انقوو رك يوي ذ ليج حس نا ل تفاطدتج( ناز كك كج
 >لرو  ضسرعر رع ضرع( ترقو عشر عامر )نت( نت وعل وترا هيوم ولاد
 نادوج جس نايمرو كس ناوي وجر واوكن م ذروا لوناسآ فس متروا( تس لو)ركوم بيتم ( كك كنس ظعو) يكل نلاكاي وم( لمن

 شال وم لان تبي كبك نس ركوروكلايخ ساكس دوبي ) لكل يما ود ف ( بقل ) ناكل لس ةروا( كتتدنج حسدااؤلا )لا ثاني ل
 ش ناش كدا لج كي لع لو هرسودروارملاك يروا تس نوم كاي حس لاح ل قولك اكرثلا بلطم كة وش كازا ايكو

 كبي زلكرواشتوج هر د دوبع )ب لاق اب كلا( ب داشراولاققي ترضخ آ ) جيري يس[ ب ( <. اناج ومار فج اتباهدج هددك سي

 ) ليبي حس نتج عرروسروا مجان ) ديبي حس هنت روس ( هيك اداركشز رف ) كر تن كريم راو دوب ةيساددا( ل تس دكت
 رسكروا رت كرب وكس هزمت رايد ) قدح كس لوزا ةروث( تح ب زارف كم انعو برغم ) تت عت اكما قك ب تاددوارصطورمطع ام
 )رول( تس دارم انركم تو جب لي تاق ناك يس ساد لك ضثبدوا يعذب كل ثوفدعإ كس ضار ف ئثب_ ردصم اكريدارجتاس 4ك هزمت



 مهاجر تع[ ف« ىف ةروس سرسور 58 ' 1 دلج نال يضت عر نول تنال اك

 قف زوجت نقلا كت رص يراه حس يقي( لذ 00 نا( نكت لاب قرم بطاطا

 كل لصف رابتشا !ولاب هرنكك اي وراس تشوك ا ودنب ثور و اول ل لاري اك كهل و يي لناس روصييس بيرق ناس آت دج

 للارورو رت قل 11:17 لدن( كلما )ر نا( ع لوح موب دحي ) زور لش ( يس مارت كن# كن

 كني مروا عس سرب )6م ندا( نداكدنس دارا )رب( سدح وب يب سراب ىلا مارشي هس ناك هجس لضم

 ارك كشوف رظ رام دوا ليج تس داء قت مروا ل ساذج قت( كح لب اج ناجح وكم جنا كس بي ذلك ارافك تن دق بص ان
 ير ا يل 0 ل و ايدل

 بس حررظ لا تدابع لسا «عس لاع تسد قم ىك عرس خب اهارس) لع لوب تق ثودوورلب عتب حسي كا نام ذ( جس ماعدا اكييش ا

 لضفر رول ىل_ لس صارتتنخا لني خت ايمرو كس تمفص فوصوم )جي ناس آل هدام اريل ال تي( نيعرسم نوجرخيف

 ث ك_ ك1 باكو باصروا ارك دتز نع قنداج لك رالطا كرهت تس هداشا فرط رشح نك ع ئبقك اضم لوك
 داشرادي- لعد ركر وجرب نامياوك ناك ) ليو شكل او كيس وتقرب ذرب نلا يس ًامدالإ تك ( شر قرافك )كي وج لن نس اج بوم(
 ضم دما ذ سدي كرمت جد 2 تحسن ايد ذكس نآ رث ةايسأ ( ب اكذكي حدابج

 -مدهجل هللا لوقي ىاه كس تاقللاروطبديتأس كس[ كي رن وبارد علان ل 20000 2

 مانتسي اك ساس نكتب القتع اعرشروا ج٠ القتع ل لعب باوجو لاوس حس مروا عك سه دهدو رقنو نيش |يفتسا تألتما له
 ءازهتساولم ايفنتسا ف تروا لاوس ةروص لي رد ] ل اتم راب أطع ابك ب !مافسارب ع لاح ترورض لن ثنا وع

 لك تدق بل كم ابار لاب لاعتقال ل تعاد كى جنانج + ايكل ومر
 ديت رودس وصلا ريو 186 ترف قرم اتم مَ اتاظفلب -( درك رانا فرط فو زف وصوص نايررقم كانغ عي 2 و ديعب ريغ

 ريغ بيرق اي ليلذ ريغ زيزع ع اجاب ب ريكا كت فلذا. مج يح تفص كركي دوا 1ك كس لوو ثنومركي ليحف

 ْ  ديعب
 3 وهربت باوا لكل روا فوضمم نودع وت اه رواه. السوم قكرازتمازب روا عهتاس كراج هداعا ع لدب حس نيقتملل اي باوا لكل

 فانخ ىا -_لاععس لوعشمر_طايدركوراشا رسم بيغلاب
 - م لام كاس لن رواأ ران هنوك لاح نمحرلا

 5 1 ريل رواه قكم ل حبات ردا نلوم كك "لاح لوعفمب . مالسب

 ءاكوج ل برع بشرب و حسبو ارم ل اراريد لم تمايق- ديزم انيدل

 < زي ًاشطبروا_كن رقي لع تفصرمج دشا مه رول كم فاه رثيتن رق نم دواس لومتماكانكلها ع يربثأك- انكلها مك
 شيرق نم ًاضطب و ًاساب دشا ٌةريثك ًانورق انكلهأ انا_ىوب حرر ا ترايعروا

 ب ليث عقار فرط كن رقر يم رواسي فروا فطعاك ارب دشا مه تكس ومر شتسموا كس ثدي رب تاءاقتم فذ !وبقنف
 جس تءارقل يا وبقت رماخيصب يانج جس قار نرط لاك ا



 مججس ركع 40ج روصر# رسمي ووو م يعم مرفت م 00
 ا ااا 2 2 ش2 دا ا 00 2 6تت©؟©آظقط71ا ل ا ا د ل 200 ا ا ا

 1 < ىرتاماهفتسارواهسدتاز ل ةواهساين راش فرط رف سل ان ميز_رسظم - صتيحم نم

 كس كعم كلقعام 2ك كعم كبلقاه لإ تس قو ارقناني < لوقناعس لراس كفل

 دام

 ما /م-<تس دا نلايمسداكارت وأدرم ادإ تنفو تس رك مداطترل سيب بتر م اه د لو بعام بلقروضت لاء رلقت  ديهش وهو

 دك ل ينام رت 2 مت هالي ارداجسإب تسد مادا قدك لردع ساس دللاولدو لح

 رو كما انادي دم امري رول كتم كك كس ريع للود كس قدم اربي تانناكى راسل ريل 20 رق كتبا .مايا ةتس ىف

 5 تاق لذ زورودروا لذ زورو ناس ارو كويز لق زورور مل انمكس ل ١

 يي :يدقا ست نابت 207 ل سلا < ع امس مالمانم 7 رقم اع بسوق, لئاتتم اي يا احلم - بوغل نم انسم امو

 2 رماد يسير لو نأ دداس* ثمار لاك /يلوق رول لا ب اهارواصتم عر دبس لوقب روأ لا ليا رواه ردرصم لج ترو“ ل ووز

 عارم 31 تس طلع ف "لايت ساكن ناز -ايكمارآزوم ليام فش لسد ٍ :2لكلايخل رادو حس لاس لا كس أع ناذو

 تعش يتسلل 1 لشد ريدي كبش 2170 ابذأي؛ مح نود ول نلع خب مدل لا _اهتاشيج

 تس دس دارمي لاف تاكء تس تعم ؟ اة را ما مالع فرخ جس دار يفرك اي درظوراشا فرش كلابر دمحمب حبس

 - لي
 لس ةولمصا ترب داء جس ءدصعت# اسيكس هرم سكي دن لس رمت حل دواس قل دوت اس را 2 دزني رتكا دوجسلا رابدا

 - لي دارم لش ولدحإ لس ضر فب كس مانتارواءاضتما

 نقل كس نام كلف دز ل هيللتب ا دعو

 جابك ث ذوو اذ ل 1 لبقما تيمور كس بيرق ناكم نم

 تا لف لوا هاج قادت يكس هلت ماس از امتحيو تأ عكر يخت 2 3 تح نقب قع قحلاب

 ل ارسال او نسلق لوم لبرج قانا ل الح _اهابلك الا_تسهروت وكوادر يكس ففاظظرب كح

 لو ءردقمبصان كن وجر خي رواح نابردقمٌعرانوملعي بص: نرخ ج ورخلا موي

 < انكم لدب كس موب لواءاقتإلاولا لوقب دوا ليث هس د نان لدب عس موي لصيف .ققشت موي

 ردقم نوج رخيرولاك روت اب-ت لوم قر ريعتمو زواعسا# امن رس ل وق وج لس ل "يرجع لومتلل نكي

 يقلص بوصل ل

 هس ةءاج كلوب مزقت قل اياك يورك مدقم ل كس صارتتخاوكق ختي انيلاع ريس رشح لع لسا 0 ريس اًنيلَع رشح
 دهس لو ز/اجان كذب كى كت تبل

 هه هداف عيسانركاتعوركل اان هيبساج ف ركسسعت انعووك با لاوو مولعسر كرف

 ذافح سمشلا عولط لبق حبس ل هس ايلل اع ولرع تسير لش طسوا لارط_كبر دمحب حبسو...........:تاياور

 لقب ورغلا ل ابق روا سمشلا خ عولط ىل اقزانكج دلو هرأع وفر مسير لم كرات دواس دام ير شضز ارفع بورغلا لبق روارج



 اج ربت اج ةنفف 1 "لدنك عايرسمم راب م 1 متشرلجم نيل الجر ييضعررشو رج تناك

 زامل ترد وصلا لي تس دارع ليللا ةواصس صظ11111 بر واو ركرورض وكسر كرا ىدتماي

 لب زان اكراي ل ءارساتقاو لي دعإ - ستر اف ع زار نىك ل مالساءازتيارللا اهيجداوم ل تيآ ارك اكل هذا نت ده رمي

 -<- نايك هزامفل اي لش تيآل ارز لوقب ناد لوم ضيف
 7 ل هاء نسحب ةيرم وبا بع نة لقسم طرز نا ةودجملا وابكا
 رج امس موجدلا رابدا رواثمح (روودحإ لس برغشمس_ دوجسلا رابدا مكثت ركل فن رع حررت زم نبا ل دارم تع أر

 <« ل وقنمس ابق نبا لش كراش ل أ يمج دس ىل دار د يمت لن تاقوا لوراج نا فس لغتان دارم تعكر ود لبي حس

 «ل وخز ووروا لم بضفوطئيخ تدشدوا كاس رس لوبثزو ورك قدا ٌةرزود_منهجل لوقن موي... ... رش :

 انيا لاعت نتي بااوج لاك 1 نر ذودل ل ل ا ل اه راب

 53 7 1 كلل "ا نا ان كبس ل اعرب ل دكر رمد

 هس لس ايكاياررف سانلا و ةنجلا نم منهج نئلمال ليث تيبآرسودرلة اج ايل بشي ىلا 520 :تاياوجروا تاب

 < موممولعم نايم امك
 ا بلا هيد لئاو لش سا لناس يسد مدق بائس ماع حس ذسرب لن تي اكرهك جس يبا

 فرت ضو انهكر مقلب بادج جس روم مولحمانركك حس لوفاناروا تانج لع تيب اردااد: حس مدفون انربجو ورك جس اناج هش ب
 واول اج ورام ءاركل ب اح قدرتك إيرني شارك نب نتا هيج قئابيلاير اكو سى ناو نر نرجيتبلا ع كك

 -كةساجابكادمإ ارجو لورق الخ ام[ كروا لايركت ل اننا-ةس اج ايدابد تس لاؤاياي تب
 قع تاياددو تايآى رمد انجل كس تجدد لداشك لن رتبي لقت كن ايك ىقابشي ررطىا

 ظ -ج مولماند بكام“
 باوجو لاوس م جس حس ضن تابت انكر مق (ك هاجم سس ةيسد كد مدقددا لوم لاشك ث اردررك جس ب باج
 ْ -ج لئئاعيتسا لوك
 - وراس ةانب كراتو تك اعس بير تنم ك ع نايباكتضب حس لابي ةنجنلا تفلزاو
 ثردث#أب بسو/ثلاروا مساج ايال لج تاق ناريمل_ركل خت يدم ارنا سنك 6 لضتروصوو لف + بير كس عنج

 روااناج لع لم تلج رعإ كس باك اصر هدعوروا تد ثيرألب -ةاجدط_ أ الل بكب لطم طاهولخ دا لد ترروصا يع

 2 نودعوت ام اذه ك2_اجابآ ير ولاة ساعابا) بيروت نجرحإ لح تغارفهس باّتكب اضل سي تدوس رصد

 اوم ورك باك ونمت ورا عنب لبا لم قم كس لا لش نايسرد اقر كة اك ب رقت ورا كراك لبي
 حل لوشكم وروج ومليت تورو زوج ب كلو اوك وم ارم يرثوتم دي لهل ذاكازس قوايند لش 2 انكلها مكوتي 1

 ابد دابر نش در 4_2 ةكساعب ل ىلا بازذع بجرب #اد نات شبس ذب فين نوف ل ا

 ال اك ل 7 د هجروا لويس ل اتقوا ل ابا زعل < بلطمياي



 مهاجا سرس عري 14 طل ةروسا رسوما موس م لجن ريتا رو 2 نكاك رتل

 < نااسآ فاني تهين وا ارز ينس لكشمايك نانيور يور وت تلت سبك نب [ زج كدي نمت تزعل م انني امو
 تاياور لعب ! للرب تدايعر اداب كرثلا يآ ةككت لثأ 0 تل دو اولي هروبي ب لكنا يآ ٌعاربصاف

 تليضف ىكيصخ لب زايف لكت اقوا نادت سكس لوزامف نقوم با ا كرف ل زار نات كريتر صخ رج ل ارتب دك حس ملحم
 - بولطم ريم عتق اسلس لوزاز قي رف رس

 ايوا ابك يوزن 2 قا اجاكذومبر وصسرهتي كس لدقملا تبدل اجاب سكري اديك اكتم ايق حس عمتسا و تيل سآ
 نقول 0 را لوب مولعم بيرق بس ذاوآى كاك كح لا

 لت ك ل فا بس تايح» تددرباك لوك زك تنس ني بستم لرعد لنك د وة عس فرط لاقت

 بسلا كج لي فرط شت نا ريمرك كلي درع ل شتك ن زان لكن تلعب لوكا جس اناج لاي كس ىاوكب سراكر آس
 هيجل اوت راب شنأ_ له ب ىاج تاو لع تم ايقراكنا كلج جس ناس ل كب كل كس لاي دواس درك شكا ر(ررلصكك سول
 2 رك تا لاو رو عش را صوفا رك اتانسل | ل اونم تاب قرب ذو زاك يارب كل كب صم راك أ 1ك لل ثبنروفمل

 تعقب
9 

 - لإ انارشلس نعم فانك مالك ىلا فالذ ىف نأ........ .:.لراس فت اطل

 جاتوه مولحملا ىلا جوا د ذا دماك لب با صمورئارش حس نولوقي ام ىلع ربصاف



 7 الجريح رشو دمج 2 نال ك وس حارس سمع 14 هاظ تايد للة روس, "رسوب

 - م هوت م درو

 يأ كوت كَم ٍتِيِاَذلَ ةَرْوَس

 4) ميحّرلا نم لدحر هللا يسب |

 ليت بحشلا كلوخلاف هب كمت انك كرت ُلقْوٌرُصَم بج اور ربعي باو ح حاّيرلا ِتيِرَذلاَو

 ٌرَدَصَم ِةَلَوُهَس ب 40) اوُسُي ِءاَمَّلا ِهنْجَو ىلَع ٌىِرْجَت ن رفَسلا ت ٍتيرجْلاَف ٍتالِماَحلا لَوُعْمم القي «[) اًرقو َءاَمْلا

 داي اوسلو قالا مب اكول هج اوم تيقملاف ديم ىأ لاحت ورم ف

 َنْيِدلا نو ٌقِداَص َدْعَوَل «5» ٌقِداَصَل ِهِرْيغَو ثعلب ْمْهَنْعَو نإ ىأ ةيَرِيَصم اَم َنْودَع ون اَمَنِإ ٍداَلبْلاَو

 وطو ةةيريغ كبح منع لج كلا تا اشو قع ١ مو عفا باتا نين از

 ٍلَوَق ٌىِفل ناَرقْلاَو يبل ناش ىف كَم لهي مكن ل املا ىف قرطلاك ِةَقلخْلا ىف قالعلا ةَبِحاَص ىَأ

 ِنَع ُىَأ ناَرعلاَو يبا نعنع فرضي كَ ويلاه خرب نارا دا ليو 09 ٍفِلَُخُم
 نريد نول 4" 0 م ل ا ا احب را

 هربا مآ ْنَع َكُوُلفاَغ 410> َنْوُهاَس ْمُهْرَمْعَي ٍلْهَج ٍةَرْمَع ىف ْمُه نيا ٍفِلَتُمْلا ِلْوَقْلا ب

 َنْوسْفي الا ىَلَع مه َمْوَي ىجَي مُهئاَوَجَو هثيِجَم ئتم أ 45> ٍنْيلا مْوَي ناي ءاَرُهتسإ ىلا تولْعسي
 هب 2 ُىِذْلا ُباَذَعْلا اًذنه م ينعم مكتشف اًوُقَوُذ ِبُيِذُعتلا َنْيِح ْمُهَل ُلاَقُيَو اَهيِف َنَوُبَدَعي ىأ «10)

 ديلا ايف ئرُحَت 41ه نوُهُعَو ناسي ٍتدَج يف َنْيقَتُمْلا نا اره ايثدلا ِْف 40) َنْوُلِجْعَتْسَت
 3 وَ يآ كلل َلْبق | اك ُْهّنِ بول نب ُْهْيَر عفاطقآ م مها ام نإ ٍرْبَح ىف ٍريَمَضلا ّنِم ٌلأح

 ناك ربت ومحو اَمَو كاي © وَْجفياَمْيْ َنَماَْيلَق اًوناك ايئدلا يف 1١9 َنْيِنسحُم

 نوعه مج َنْوُوِفغتْسَي ْمُه ِراَحْس الأب ورك كوُلصُيَو ليل نمي مَ ف ماي أ فرط المو



 مسد اجار مي 1 010 تايد ذلا ةروس+؟ "رعوداي 12 مشرع لال يسفت رشا مج تناك
 ل ب ب يي ل ل 7_7 7 ا يي ل م ور 777 يس ب7 ا يي ل ولا 0 ل جب بج يب و مريوريبساسا

 ٍضْرأْلا ىِفَو ِهقعَتل لاسي ال ىلا 40و مْوُرْحمْلاَوٍلئاَسلَل ولم ُقَح ْمِهِلاَومآ ُىِفَو ارفع مهل
 ِهييئاَدْحَوَو ىلاَعَت ِّللا ةِرُدَق ىلَع ٌثآل الد تلي اَهْيَغَو ِتاَبلا َوٍراَمِِلَو ٍراَحْشآلَو ِراَحِبلَو ٍلاَبجلا َنِم
 ّنِب ْمُكقْلَح بيكي يف امو هَهَنُم ىلإ ْمَُْلَح ادن َنيئ اضإإ بابا مكيف َِفَو 40.١ َنِْقْوُمْ
 رطملا ىأ ْمُكفْؤِر ءاَمّسلا ىِفَو تَرَ هِِاَص ىلع هب كولد كلذ 4" ) َنْوْرِصْب الفأ بيا
 الذ ٌبْوكَم أ ٍباَقِعْلاَو ٍباَوْثلاَو بالا َنِم 0:9 َنّوُدَع وت اَمَو ْمُكُفُرر ْه ُىِذَّلا ُتاَل ُهنَع ُبْبَسْملا

 لم عقرب 4" نوف مكن اَم لَم َّنَحل نْوُدَعُْ ام ىآ َُنِإ ضْوآلاَو ٍءاَمّسلا َبرَوق ٍءاَمشلا ىف يب
 مكَدْنِع هيوم أ هيقيِقَح ىف مُكقطُت ثم ىنغملا ام عم يكرم ماللا حقب و مم امو ةَفِص

 ْمُهَر ©0) َنْيِمَرْكمْلا َمُيِهاَرْبِإ ٍفْيَصض ُتْيِدَح اك َيِيِإ ٌباَطِح ٌكلهنأ لَه ْمُكْدَع ِهِرْوُْصَقْروُرَط
 اذه يأ .ًاًملَس اَوَلاَقف ِهْيَلَع اًوُلَخَد ٍفْيَض ِثْيِرَحِل ٌفْرَط َذإ لربح ْمُهنِم هنا وأ ةَرْسَع َرَسَعاَ كيل

 ىآرْثَقُم اتم ُرْبَح َوُهَو هِسْفَن ىف َكِلذ لق مُهفرعت ال هو َنْوُركص مْوَق َطْمللا اذه ىآ ْمْلَس َلاَق طل

 ةبرَقَف يِوْسَم ىآ ذبح لب دو ٍةَرْوُس ْيفَو 4" ِنْيِمَس لْجعب َءاَجَف ارب هِلْهَأ ىلإ َلاَم ٌعاَرف الح
 اولاَق ”ةَفْبخ ْمُهّْنِم هِسْفَن ىف َرَمْصآ سَجوََ ويجي لَ لكلا ُمهيلَع ضرع «:ج َنْولك امال َلاَق مْ
 دوه ِةَرْوُس يف َرْكذ امك ُقاَحْسإَرْه رك مْلِع ىذ «+> ِمُيِلَع ملغب ُةْوُرْشَبَو َكِيَر ُلُسْر نإ "فحت ال
 زْوُجَع ُتَلاَقَو ُهْيَمْطَل اَهَهجَو ٌتكَصَف ٌةَحِئاَص ت َءآجب ىأ ٌلاَح ةَحيَص ِةَّرَص ْيِف ُةَراَس هئارما ِتَلَبْقاَ

 2 م« ت2 هردد 0 سم مد مددم عك وندم * مر سا صر اس م ل عَ

 ةنس نورشعو ةئام هرمع وا ٍةنس ةئام ميهاربإ رمعو ةنس نوعسَي و عسي اهرمع و طق دلت مل 40:9 ميقفع
 را, مد 00 يق ط و 72 ع ريكا زا 1 200 1 دوم *ءا ميعب رت "در مسرجم ريال

 ىف ميكحلا وه ةنإ ثَبَر لاق ٍةَراَشَبْلا ِْف اَنِلْوَق ّلْثِم ىأ كللذك ا ولاق ةنَّس َنْوُْعْسَيَو عسي اًهَرَمْعَو
 0 و 3 راو

 ١ هعنص
 هقلَحب 40 م
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 ذاثا لك ايد ير ذتجردصءاورذ) لو ّلاؤارابغودرلج ( ةساجأا» ريو قلب لسن او زيتوارم ) كل اذاوم كلاس مم

 ريلاي )لج ىكوتتشكن اره( مس لوعفضاكت الاعب نا ذوالعجوإ( لداب س6 لتس لي ) لن تس.اهضادج كل ولد اب نار ( لل كح
 580 لك وتشرف نار( ةرشم تسب مقوم لس لاعردصم تلو تصر يبل ) لإ قلت حس قور من( لذ قتر لاود لاو

 رع ماحايله رعواكج يسم( لو تج_ روما, تش رف ع ا لورا لد لزناثاوكق ردوا لراي) ل سلك

 م ىلاو ذ_:( يقي ) رورض ( لزب رحب لس باح )ءازج رولا( جس ايسرعومر) ه5 لك امد(ورعو كوري تمايق ثم ردصح

 ليث ساد تيا لع ثواني كن فاس جس لآ قرط رت كدت طبت لد ليبعج رت كبح ) لو سار ل لش ىف ناس آس



 سه احارتمي 14 019 تاير ثلا ةروس؟ "رسهماي 2 ماير رت نا
 تاو وس سبب سل 1-1 ب تل تع تس 001-2-1041000 التت اا نتاج رج وعسر يروا ج هوب سقس را طل ب ا

 لع ناش كن لج )وب تيك لمت ب فتك ب ( ناش ىكادضدا اتم رلى ورتش اب كس كه »١ كأول مك( نو سك او شن لم
 ري للا نس نة قرا ىف حس لا( < اًنلدب )جس ابري ند( < اجابت ناب رعش ل م ناش كن آر قروا نا اكروا تاس. رع اش
 لوضف )لاو ذك اب رسم لب اجود تاغ( جاتوهردقمانوجهاركا اكل لا ىلا مل < نوم نري ولست ( تس ف ال لاما

 قاز ربل ) ىو قول د لن( لفاؤ  تخأ ) وب ل وج لج( ثلابج) ىلادانرتج ( جعل لوثوعج ساو سرك اول

 مران )ك ل 1١ ةاتب كل [كول نور لنك سك باج 214 آبل نس )1م بك كما زوررل ( سوبا

 ايند مكث باذع قبس _وعكي هزم اك ( بازعإلا زم لا قي( 6 اجابت فو كس باع نلاددا كس نع نك بانو
 هس دهب لش تلج دج )ل لوم لعب ومشت ر وا( نوفي ) لوتشمب كول قب الب عت تركيات ىرلج نسل: ةساذا قا لش
 فتولوو( باوثؤتس) لدم ىلا اطعول علاء كودو كس كادج و لا( حس لامس كرما لا )4س لوتس دس هد( س نع

 رواه دئازاب ل نوعجهي اع 6 2س تع وكت اد وأ مو( سو« دلع اند )تح داكولت لهي جس رلغاد لا تلح لا

 مهللا ىلع بشرم رواه عا زافادتو هدايزروا( كل وح عشو 8 لع تارا سس فرط اليلق دواس ريك نان ن وعجم

 هت لاوس جو كور [ق يات سوو وازع مور )اهق ناك اوسرئروا اوس لش ىلا كس كادوا كس ل كرافغس اركبك الر فغا

 1 ( لو لكل ل تييئادعوو ترد كرشلا )ىف لايئاشت حس, ( قو لإ ياولد ترخرو ءر وشمس راهي )ىلع ناد زروا( هس رك

 ىشئرب ىراهقرو لكعت»ىرخ الد أدبي ءارتبا ل لايئاخ تب لس تاذ قراهكونروا كل ىولاو لس ل نيب

 نواس آروا( تسرك الادتسابب تر فروا تعنص كل او ف#انب لس لاس لارك اد لج الحول مئايك( لو تارعابت ل مب بيك
 بازعءبا ل داك رق 1 1 3 مايل دعو تس مجدول( ب لارو ب لومادجك ؟زيس لت شراي ) قذداداهقعس 2

 ملك طع 0 <. ايلا يله دعو امو ودك رادو لس نزاع 1 موت ( ساو معاك ناس اك بس م

 ىئابيلا ثوم نقرباكت م ايق نتن بكرما. دوا لسوجتا سسك مال فروا حا ذم دواس تفصل ب تروص عفر لش وهمس رك تأ
 ترضخ )يق آت يباك> كل وفارجززحما ميا ربا يك حس جو كفو« دزرس بلدي جس مولختؤكبسس انلاي اذلوب بيت مكس
 ( < فرط كف ييطاشمب دعرب) بحب( كتم قبر ج ل نلت لو تشرف نلت اب لذا مدار دارم) سىس( < باطخو افي

 مه ) ليث كول نانا اي فاظفل ب نتن )يك الس كغ متيتاربا تررطت> ( اهك فلكم الس تم ) يك السد لارمجي نس آ إي كس نااهومك
 )هل فرط رك رجب ( نوركسم وق اة تنس رهت كرد ادم -اهكي لش لد ذايب! ترن ل لن اهب نأ
 باهل تيك رولاعكرركال لاي كس ناوك ارو( الرول اواني شم ذينح لتس ل دوم ةروس 0 الار رفاكياروا( حست

 هس لوبن ءلؤ تس نا( اياه لش لد )يك وجون( ككل وق لوتشيفوج كن رف كف .اهك سس نلا 2 ؟ بت. اهكل دك
 ةروسلا أبيب ثا تررطحارم كر م اعاذي دج د تراشب قرت زر كياوكى ادوا( 5 هداتسرف لس بركس بام )تصور م ابك

 رح ارب( سن لوم ل ركز اوك شعس لاعب لوم قلب تدوذروذ) لب " 1لوم لركن( هراس) كوب ىلا تس( ار زك ف وج

 تررضطح اي قتل اهسوسرمج كم خيرا ترضخ وا لاس هس فانظر كنا لوم لي لوا لد صو ا ايبذم رك يشكو ارم جت
 سماك امج) هاف عكاذد اكذرورب تابت كد َّش 0 لرب لس وانتم ق ويعروا لي ليثوس ديار نت اريا

 -<.الاد اج( وق وليا )لاو تسقى اي( لشق راكي )ودلك القدم ( جس لان تساغب



 تارت [4داظ تايدذلا روس رأسا مشل نام الريف ررشورمج رت نال

 هيلع مم نورت اهغاروا لب مكن حرا فوط خم بسس تارسقمب تالا« تءايرا ذه ديم واو تاي داذلاو 050006 :بيكشو 3

 برو ىاد ب تكسو كل تروص كف اضم ف ذع مالكدوا - نات لا احب فسم تددق ل الوروا من

 -ءايشا نكن لدعم كلا ل تروص را ءايشنالا هذه
 -نيي 2س هاا لاي جل لدابد امس تالا «لي لس ةسازاهريو كاز” سبا رتلا ورذت

  ةهنودع وت ىاكد مف وذكرت اعانى وصومروا جس يب ردص» 520 نودع وتامنا

 لادن انج ل ىلاج نب ليريلوج لم ىلإ ادم املا كيت ليث هك كيتوكن اك تار لإ اجو تاناثن ل وصوت ب تعد كج
 < اجاجابكك توكل وتس ار كس لوراشساك سلس لوصاق س1 بئر سابو لى رددوج حس انوم مولحم نوم اك وتسار لش اوفا هسآ تس
 نسحا اه” جاجابك اه ايانيهمبب جا ريك حن انج بس لامتبو نتاكن لاس ادارع حس ثم بحلا تاذ مكس لوقت لاابخ نبا
 1 تالا : كاس ظايفدس ثروا نيذو قر طروا كبت اكيضرف د لؤي خه كسداينب طوي اي روأ “كبح

 قلن دروان ودعوت ار جاها دس نوم شك وج شن أ ل < قالفرط قربفتتاي نر تريك هنع كف وب

 ا”لوور رنات كس تمايقرافللا ًايارفرلا 56 كنا م < قري تماقرلا اايرقرلا امكن يمت ليي جس قكو 2 ارو تفرط

 هراشا فرط لكل يوان كل ارسفم نما يس ف كم راسل هرك سس لاكشي لكوج ل تيعأ- يؤ ركب ف اسوكيروا ل راك
 ىل هاتي ف ضن وا_اهتن اك يدك ع كل مك صيفاكذي درب سلخ جايك يدرب نايا تجف لنك ل كو دك

 لاقؤتءج ييسنادا كتاف رطل دريم دع ضنا جس ايلي درك مرحب سس نامي يدوط:ل مكس بو كغ تك اك
 هيك دلل 7 نار حس نامياع نو كف لأك

 هييشتس لقمة داعسلا مورد اك[ ك كس تنل راهتسار ولت نكي ماي كلمتس ك_ < لق ضروس وصارخلا لتق
 - يليقورامتسا تاينااكا- ايدركو راشا لزج ”مزاوالس ل اه ايكل كر 7 امرهم وعبد

 ده اكذب حبس ل ثم وم وقلا رمت ايك بيلي املاةرمخ نو كس تكن ا كة ةرمغ ىف
 < عقاول نيدلا نالاوي_نولاسي

 رك ياج قورنت شاء ثداوتلكب د قكوم لاس تارت كدتاء ذالك بشري لاهي < روض ادتيمنيدلا موبدوا مدقمرمت_ ناي
 تكن إلا لي« هئيجم ىته اع فوز اضمك جايكو رانا فرط باو ف#ٌرض ام اند جس لد نررتوب لللم لاح كاس
 لك رن وعفي ءادتبم مهخلا موي ىتجهىا-< فوز ب ادجاكل اوس نايا ادتبم فوزكف اضم هئيجم رداع رشق
 4 بانرات انكر وكل وك .مأ قم كس نتف جس حسبو كف وم ل لس نوضر يمر رعت بر ذك لع لق“ ل رغرازلا

 ا هس لفيف سوو كف: هش بادج لم تدوم نكي سك تفاضا كيج ضربت ل كلج رو كل وم نم

 -ايكايد بادجي كل. لا اقم ازهتسادلب لت ل وصح وج وصقل سس ءانغتتساركبس_اذخف لا جتئادوا ماها تمد ليد نع لوتسم
 قراج لب تنج لير منك ايكمراشافرظىك باج ن#رخ ها انب/ن ويعو تنج ىف نيقعملا نا كج ب لاكش: نويعو

 7 نوير ده فمر لول نلاال

 ني [كيدئفكسب ضبا لكل وم لية ثوبك, لوم لصاع يتم ناب اتيشف ائيش مهاتا ام نيضباق لا نيذحخا



 000000 ااا ا ا نا ريق شع ننال

 - تاقدصلا لبقي ىنعمب تاقدصلا ءحخاي ستى نايلي
  مهلامعا اونسحا دق ىا_ نينسحم

 ا رواه السوم يق لت نوعجهيروا ع فرظاك اليلق روارجتك كاك نوعجهي  ليللا ىف مون "تع وجه_نوعجهيام

 نايليللا نم ردانايباكاليلق نوعجهيام. مهعوجه ليللا نم اليلق وناك. لوو حررط للا تابعي مزقت لب تروص كل اردصم

 ومي اناب لبي ترو ما ل سك ومتسار ماركس لاقت حس رواء ابك نبا« سس يادتبا نا اكو لاع رد صم يع

 ل نلبي عيا اتلطم كيد نيكس ضو جانسو لم للا لطربار كس لا كيك تارت طب وأم فرظاكي جرف انامدو اك
 اوت ع قلسفلا يي نم الع لوب ني ايد لسئارتيفانا كل ىاذق رز يغانج < ذاوج معاتاطمر وبس كاد انلسوم للاع
 1110111111 كح ناي زلئلووروا_< لوقت»

 لز قلاب كس تن اررتك- قررا فطعر نوعجهي لاخي راحسالابو

 مور حرك يس ىو لاوس اكقفنو وجاب كس تدر ل دارعتس مر نو تنل لن هاد شلال ارد ناو مهلا وما ىفو

 هداقروا_ةؤلز مروال_لصاكع سيو 207 أ( 2 جير 6-لا ايت تل اء نكءارواد جس الل ئىرم زرواهداقل اي اهجدج امد

 -< 1 مور تس لدا 220111100 ريس نبا
 هت ءامسل قرد قل ابرفىسأ لطورحب لس ساس 4 نايب لاف ؟ل د ل واب لك تر دقرواديح أحس لابيي- ضرالا يفر
 تس رولا اريد رأي ًامدقدر شمالا ف ناياكريظوورعوروا نانتئاووصقم ل 3-3 ماكل نسا

 -جكذاكتلإيولط ت يلقس لم تاي اكن اضيلا تايا مكسفنا ىف ىا لفوز ارتب 0 مكسفنا ىف

 - لن تنل اهذب نيل كس ركمدباشم اك !تابآ_نينقوم

 مكقزر هللاو هت اف باعسا ذيب و جي د لداب بحب لتر طح جس ببس اكراوارييي رج <دارم سر اي_مكقزر ءامسلا ىفو

 . . -وكيطخي نومرحت كلو
 وار تنج فرص ضر واج دارم خر ذود تنضج مك يؤ تس ركل تس كاب مرج نبا دوا مس ايكل كل وفاء طعس نودع ونام
 هر ماع ماظن ار ذ كس وتشرف لكسر بي بلم اكن_ءفرظ قذر كنا كبي كس لعب ناس آل ياناسو جس

0 

 3-5 2 اربفر للا نورعو ااهفرط و زري قحلا هنا

 هس بكرم حرر كارل املاطروا امخلر ول ارفك بث تروس كر ةارواع تلم نترهتاسك فر لش ليد زنك وبا« زملاء لش
 لج ر لت كيا قتل لاء ارث لولور لج لكي يلا فاضم نوقطترلال جرو! فاضي د لف لاب ناك قم املسم لوب

 مكس تاور كك ردخر يعسولا_بسربش اب كت لقيقت لك زر ورصو عررط ا جس لرش لن كلوب نسا سي رطل نتن ع
 -توملا هعبتي امك هعبتيل هقزر نمرف مكدحا ناول ارث نق ترض

 للا ناسنالا ىلع ئتا له هس ابكر قتيل مس ضررا كل كل ناشلا مروا نا وشن لدقاو ل ماهفتسا- كانا له

 بح أ اين لوو مودع اويل لا اج_ررصم_ فيض

 اول حارس 14 هاج تايد لإ ةروص مارسوا



 ا.« ارتست تمن ا تاع تايد ذلة روع ,؟ ةرسو داب ماع مل نايل راوي رشد لنج 2 ننال

 ىف هوقاض نيذلا ىا هس ررص فيشر اف دوك 0 كس ثييدع لع بو“ ا ب ثهعدع فل لاعاكذا- اولخدذا

 لول د سكب وناع ابحر تاب لال بوصل ح 52277 وضل - لن هيلع مهلوخد تقو
 ع فل اء ذاك وود

 فرط كي مسا رمت سس ريطعف انج كل كس ماودو تايثا مالس مكيلع ىا مالس لاق : ًامالس كيلع ملسن ىا -اعلس اولاقف
 لن تمءارق يكن ليد حس كتب ذم ع روكىلاطرو! بصف كم الس لوا تءارقماهد+ ل اهنم نسح اب ا ويحف كج ايكايكل ودع
 هس برو وي اسكس سو رسك يس( الس ملا لن تمءارقياروا- ىلإ عر فر لا فود

 لم دو هروسروا جس توم مولخ# لمن اذ نوجا ولك وتشرف لاهي بك كبار ابك ناي مح ىلا نت نوركنم موق

 جراب اركي ارج اريواري رارصا ند املس لوتشرف و مميئاربا| تررطج كس نوم: مولتما سس مهركن هيلا لصت ال مهيدي ىار املف

 - لو قلك 7ك تيدنجا لتتروص ل فودرك
 ىزاو نام افكت امج كلغ اب لق رادنامبيروط م لن با " لازما بك سار هلها ئلا غارف

 هس دش كفل

 آى ل اوتشرفول يارجال لوقنا لابن باروابكمامذ ظفحي مل كماعط لك اي مل نم نال . ةفيخ مهنم سجواف

 ل لوب 12 4 لك باز اور ت
 همن كج ر زك مب تافاص روس ايدج ل ث قا ترطت قار صم اك اكيد ننس دوج: ميلع مشغب

 - متشلا ىف تذا ىا ىنمتش تلبقا_انامابكس يت تزفا فت تملبفا هلي لاثثارم ةقترتح كيد زنك لأ تلبقاف
 دل رام لايطلاب ل ي ىلاشج اب لوراشر_ب للا جت داع نرول + ةس كتاب تتنوك- بت اه يبج_تكصف
 اكلات لوف كل للة ايكو راشارل كك يد لاق ذر كللذك

 لاس دو سى كن ايب ادناه كن و وسا ىتعح تشنج اكترإ را ةروس_اهقرك ذاك احم لن قوروس..........:تساي طار

 مرا رف نيب تادتقاو تجب 0 ازمروا قارب كن شرجبو نبط ميهاربا فيض ثيدح ثلا لهذي آدعب
 سمس َ كسر حكل هراكولت يروا ريب روطل مي ارياعت اوه عرار وقاو اكول ول ولو روصقم_ نس

 ال قة دوز بج لي ادءددا لايعدنآ جس, داجإيار فدل ماندو نرخ تايرادلاو 4 رد

 0 زل اوه بير كس تس شنابر - ل لرب ةسا ا ازا لن ”اومولوج وب كس لضس اندم لاي لش نا« لن نب لداب جس عذئادابغ

 قلكاوع فدل جس ماظن برو بيكن اكل قاو/ج قيهركمتت جس انتج سحاب لاهج كاب سمكس لادا ل لا

 -< (ءاهكن يم

 رواه راس تايراجروا لداي حس تالاعروا لب اوبب حس تايراذ هوم تنساب بترموأ وا حس ولم اظن لا نس ءابلع ضر وا

 دجسداشرا قب اك تجر طتلاريمج_ لن كل دارم تش رف تراسقم

 اسمعو اكتم يقلك ادركت ار تمدابش كتم بلاماظن لق كينغ 6-5 :كس رعد تداهشك كم عم اظا



 دب رج« نا الجريض رشم 2 1

 لييتر_هرمتسي_داذرالازيا اك اجايلرلر 0 77 ا نارام لو جك قول ناضج

 100 راد نور ءطمو بخس« فاص تاهند جس دا لامك لكن نلامسآ حررط ا < ترخآقنوروا اكدم ماجا اك ا ًايقي < ابد
 8 م لورطكموا وو اوخول تاب رك تم ايق- لان لم لي ذب ليئار لك وراتسروا كوتش 2 تروم مولعمل وج راك ودام
 و نكي لإ 6 نر فرت ا ولوو لج عسباو حس تييبوب راكد اب دج - نوفلتخم هيف مل ها ظعلا ءابنلا نع ب اهلر لاذ ل

 30 ضوداب لا وأب لاؤرطني تى ثمان فو مصرا ل لير لاير نس[ كس لا شيفدد  لزردددتار تس مدر

 سو: تس اذا قا اكتب ىك نتا ةس اج ايل يدجمت ايكروا كل ك- ناهداين حس لودري ك- تلظفروا لوريت لكر واهس ام رن لادا:

 5# 0110000 وري ذلر ١ مه موي_داشرا لم باج - قدوم لوك د قارا كَ آيس دوو بح اصرل ل و تيس

 ندا عراف كلم وك عانوا تمر ارش ا باول ابارك اقر دوا كس اج 2ع ثا كلا ني لأ 1 مب

 ل ا ا رولا نب رد ا راجل و لل ل نال يك

 رمي دج كى ؟دوخرورثعراطافلاكراقفتتساو تتوب اي نابز ابك كل لاتسرت ترم , جد تدابعف ورش محلا اككلار

 ئاهكرمذالريوا بسالك ت اقدص»ة لل جد ةس كل اهب داك وعر [ررطر حلالك فيا نق 2 كس تخفق: نايم

 نركب شوك ع ورواج دوجوضثلا لة اج كرهت سكس نقل ساد. كل وجات «رافغتتساورب ف: ىداديب بشل شالا لو

 تا را راع فرات ىلد 2 كرب كيل 7 اربي ني لاس تسكر وم لا تار ىضاروا افك

 نابامحت رك وابا جروس نانا هس تار قرص_ ءامسلا ىفو.. 2 لمد اب هسشلا ور كبس

 كس ساو نام آب الورجارواى ذود ةماآ/ كي. اهانجوسي ونا« لو تسال نامحايي نوع 58 رخل طن يس ل امك
 وكر وا- كج درك وكب كوك ولاد فسخ رايس قلن كيت دوا قر شك  ىىزدر لوم كد كلا لما

 لولا أترث ًارواعس ل“ ةررك 2111 2 52 ىلا رش لعل دل ةيسا

 تس لاروا هس كس ناز لم نان ح هرامثا فرط ريظ الكتمايت لب 531 ل السوم تدك هوالعا_ هروح شن وقطنت مكنا

 هرئر وعد رسم الكل تو حس كانو هدر رواسب اشم تروم انوهارول 3 مالكروا سب اشم اع 1 قولقوو يروم ادبي مالكوج

 جنك ًلاشر فرط كت مايقورباشماكل اكار ناد ليس رطل سل“

 مورحملاو لئاسلل قح مهلاوما ىف ت < (ءامايككذدقاواكى زاد نام قتاربا| تر غشلتا له كس
 روا نيتسكز_ مل يندر < انركرماظ قي 2 نورت ووو قكدقاو طول ترض” ريب قاو ب دواس تيدس انه قمر قس

 اكس السهكس نا لكم يركن اء ناسناوكن ا ميئاربا ترن وف لن غرور م1 وتشرف ايل ذاترم دوا كولس يك يكد تاس كس نفك
 تارا ُ وتشرف اكس ا ناييركي 1 نايل ابكح نوتشر فروخ ارو و مولخمم هس ييذأ وليك اس لدروا ايد باوج

 تن اشروا يك جار وم نسج روا اوم زج كلم كل لش كرار ابك نلاس ماتم اه ب شرخ لايك ذاكب اوج كس ىلااي ايد لبنت

 قرا لو لقد ريدك ل دب مالسلا يلع ميتا ربارغآ ؟حررط وسل. اوك هنت شن ردو دن امكن يي اوكتسا ارتحل امج إل لمع زارا
 كس جر ز/ل صفت غرو روسروادوم روس ايالو ناني هن نوف كربلا يري

 فرط يا قدي لقرب ترتر ارم رح ايكروووكر لك ارك اشم تمد اشب كن تا ترتد زرف كيوم السلا ديا كيئاربا ترضح

 كيل الل حا ريأتع 14 هازج تايد ذل ةروم "هم دا



 م تارت 14 01! تايد ألا روم ١ مرد ادع ا م نال الجر يبق عررشو مج نياك

 يصاب كالا هج بترد, لاب ا قئاطملس تداعاكل ند نلبي كنس ل ضر نو قل طبر شو
 مهك فرط كب دهس اهبل لتس فرط يادوب ةش رث؟ كج يب ليي اعذب باء لوم ندالوا لش لاج كس لجأ ١

 ا ياهي »زج ارك قو سول كيس انناج قو ل تسد
 (ىلتعرتاوفي نآرقلا نايب)_ياو
 مهم ع

 5 نم اليلق اوناكت بآ..........: تاي فنا اطل

 نيو تجاع لادن لذ /ركذ ورع فطعروطلا_لفاو لب ضرالا ىف ىكوكسفنا ىف 00 مكسفنا ىفو
 -ا داير فركة ورفصا ملكت اسكر بل مل ابوك" ايكرك كس فطعر ولا القنا حس طايل كس تييعسابج كنان
 دهس لاب انركل اداب نق حس لاك ايفوصت اج كوم ولحم قس فاطقت ا





 تاناومحسرم ممر م 50 “عريق شوم ا

 كج يح جب دوحة د 0 هد بيج حسب 2

 تس لس الكاك ير طم اكس دقلا 3 5

 ا نيا رم

 للتي 1ك سر ابدع م٠ تانأطلم

 0 اعمر م 5 نك

 <دارم ايل بيم م ش ماجا اكن مرج

 ل واللا انركارول اكشسا ار رتل ل ني اتعاب ىانع لانى شا

 ٍ تل ا رد رو 8 هدا بارت اكن اروا جتشور

 أ كَ | ترك اوت ل رقلا رانك وثؤل كرش 3 تت داع كاري شبنك

 000 ش تول كالا هلو انام متاتاو ل 1 تا دام

 رك تلد موس تكول تن ان

 4 تاايعأ ميو 5

 02 تاباطس| دو تايلر

 عم 4 َ م تاياورو يلوا اش

 0 لو تعادب باق أت ترخ“ وا تيار موب ع ارك. ا امنا| رسب 2

 2 دانا | دز ترسانم كل ومتفلك

 2 0 ل 1 7 مالو 2 ا

 5 "نع 2 حل لؤأور ىلو روا هلآ لف نرش عاب هلم سوتتج

 2 الناتج مدا ش تن ماعم وهم اكتيدذ

 0 قون دح لكى رت ثمب كلما رموز ادعو لل ئ ونايت

 ملاذا تام دج | مدع نولس فا اا

 7-1 ناجل ما 0

 ا اراريد عبد نس

 دنودع داما لك ١ ١ موب كوم نال سيف ليتم



 م ولج نا الجي رش 211010
 .رببورس ح جحيم ور نجح

 مم

 د لكر زنا ناي كن اه تهادلكيرفك
 وج شاقس كلل نكروا م وج افس وك

 < سف اظل داهبتاو لايق تبعأر

 | نموا زج كلاما

 رولر تع لوطلف ىو متيوا انبي سس لو انلعش

 روقوماكب جيد رواهس لانك ىلا

 < نوف تيت

 نت ردك

 قرني د وخرج ليت مولعمل اح كتان بسحج
 بولس اطل

2 

 تايآ لد

 تاباورو ل نا

 نش

 ملت وفيك لاعأ

 فرضت ل دفا قت تاي رورض لك لا حرررط لكن ناسا
 ان ل
 هب مدقماكر كل تما آل ف ترض َآ

 لولس فت اطل

 تابآطلل

 تاياورو لوزن ناش

 ّخ
 ل لأ سب تاز ترش
 اوم ف رصل ل م دن يمدابزت ندد

 0 طي ب ظل رمل 9

 مايتلاو قرش لب تايللف

2 

 ايكرنا ىرلج ناك تفاط كراك
200 

 م تأ

 نكرثكعب نورت

 0 نض

 يل كش رواعس ناس آن أرق
 لولس قت اليل

21 
 تايأا

 كت اجري مولخما قرط مرج

 لوم افت اطل

5 
 تناباايلر

 تتاباد

 هو

 تاباذنر

 ير
 نايبد نار شروا ناسا
 3 5 ” كن قتل ايسرو كس ىئاروا نا ذم نا
 تار كم لاولود م الكروم اكسل

 0 و |

 اتق ؟رردس قرامكروا كت

 ليمان ضدي از
 كوس فن اهل

0 

 ع نوبل هس اخ ارايود لاوا



 تاناوك سس ربأ كركر من ولج, نك الجريد روم 00

 م بيك ل 2 سوم مس ل لوو نا رك صيصخت

 معد تايااسر مس 0

 ملا تاناونأ مسرب | 20000 0

 م نر | مس تايألبلر

 موع طاصااكى لمت 2 تايادر

 | و ور ييرغيسس قيم لق اع اكدشلا لاء مسس+ نر

 م تسداكإ ل ترطفنامبا | مس نتا باحا
 مسج مس 00 نك دار لتلا وس سوس لايشلاب 1

 سو رس ل 1-7 كن اميا |. مسوسرس 1

 مسوس 1 فتارعا نايمرو لس رود تلج | سسوس سعت لادا ا قمح

 مس مم راكد 10 انماأ مسمع للي شم

 معو مم بارجاكن امبالا وعم كو الج لاعاك ويش زور

 مس م ا اكرقلارل روان 7 عمعوسمب تاولسف اذ

 مدد لوس فنا 11 56 و

 مم بيك ولت | معرسو فطلب

 ا تايآاسب | ممرسو تايأاطر

 1 تتاباور | سمع نرخ

 مساج 0 قي را اهنا تسد دلت تاادابجيا كساس

 سابو لدنإم لكن دراو لاكدئنك اييدأ معمم 5

 مسابو . ناجل لوفد زانروا ولام رسم تردق ل ئاد ىلاذآ

 ا اراتا تاي ولرواوزا تس دبات سس باك | ممم بس نا مالك أرق

 معاب | هسانلورعس تيب اجر قم مالسا مس راكم اقناك ايند

 مس يو ل رف لش سوت اعربإ رسما ماظن نش ب

 مس 5 لل | رم ذب كت سوم

 رس ب رع توسل نأ سم تامر آ قليل : 2 حسبت 58

 ممم رز كل اممشلا بايحلا نان م اب حسا نري رمق

 قو ناولس ال اليا



 نفر فاك +0 َنْيِمِرْجُم موق ىلإ الس اناوْلَف ه-.> َنولَسْرْمْل اهي مكان ْمُكبَطَح اَمَف َلآق
 اهب ئمْرُي نم مالهم ةَموْسْئر ذب ح ويَطَم 09# ِنْيِط ْنَم ةَراَجج ْمههْيَلَع لِسْرنِل طول موق أ
 مْ ئرق ْىَ اَهُيِف ناك ْنَم انُجّرخَأَف رت قررا راج روجر جف رقت ظرع كبَر َدْنِع
 طول مو هنو َنْيوِلْسُمْلا نم تيت َرْيغ اهل نهج اَمَف نيرفكلا الهال هنو يؤم نع
 َدْعَب ايف انك وتو ٍتاَعاَطلا ْمِهِحِراَوَجِب َنَوُلِماَع مِهِْولقب َنْوُقْدَصُم ْمُه أ ماَلْسالاَو نآمُيالأب اًوُهِصْو هاب
 ُيِفَو ْمهِلْعِف َلِْم نوُلمفي الف ه2 ميِلآلا باَذَعْلا َنْوُفاَحَي َنيِذّلِل مكالهإ ىلع ةماَلعَّيا َنيرِفاكل كاف

 نطلب اسم نوَعْرِف ىلإ ُهلْلَسْرَأَْذإ هيا ئسوُم ٍةَصِق'ىف انَعَجَو نما ايف ىلَع ٌفْوطعَم ىسْوُم
 ره ئسْوُإ لاف حلاك لهل :دزلخ عمي اما نحمر ىف وحِضاو سس مد يي

 ْنْوَعَرِف ْىَأ َوْهَو اَوقََغَفِرْحَبْل ميلا ىف ف ْمُهاَنْحّرَط ْمُهَنْذَبَف هَدْونُجَو هنْلَخاَف 0و ُنْوتْحَم وأ ٌرِحلم
 ُمهْيَلَعانلَسرأ إل داع اله َِفَو ةيويا ىَوْعَدَو لسا ِيِذكَت نب يلع ُمئاَمِب تا مج ميل

 نوال ىو َرحُشلا حفلا رمل لِمَ الاهل افي آل بلا يه يلا ١ علا حملا
 , لي ذاَدَيَد ْوُمَك كالإ يف َو ِتّيغُمْلا ىلابلاك <> راك هلعجاَلِ هيلع ثق ٍلاَمْوَأ ٍسْفَ سفن ئش

 ع مق قلق خرا ئف اونا ئفاتح مكان ىلإ قف 4 نيج ىفح اتم هَل ِرفَع ديمه

 تايخل انين نا يزل ييقدكا ةَقِعصلا ُمُهَنَّدَحَاَف لمنع ىأ ْمُهبَو رم نع اوربت اًوتَعَف

 امو باَذَعْلا لوزن َنْيِح ٍضُوُهنلا ىلَعاًوُرتَفام أ مانآ ْنِم اًوُعاطتسا اَمَف اهلا مَ »عج نوني مهو

 وهم 00 الإ ف١ أ دْوُم 0 ٌفطَع 000 ل وَ 0 ىلع نيم 0
 صارم ص اي ص ص



 نات ١ تاماير ولا و هل رس 3 ارح رجا نا الجريش نرش را نا

 هذ

 ٌىِوق دي َلّرلذا ُلاَقُي نْوُردق اهل «م-) َنوْعِسْوُمَل نو ن1 قب اهتز مشل مج نلف

 لك نم نحن 40و َنوُدِهْمْلا ْمُعبَف اَماَنُدَهَم اَهْنْشَرَف ضْر الأَو ةَرُْقَو ِةعَس اذَراَص لخّرلا عسؤأت
 اَهَسلاَوِرَمَقْلاَو ٍسْمْشلاَو ضرالاَو ٍءآَمَسلاَو ىتنألاز :ركةلاك ٍنيفنص ِنْيَجْوَر انقل ِهِلَِمِب ٌقلَعَتُم ءيَش

 دخلا فدي 00#) َنْوُوَكَذ 4 :مُكَلَعَل ةَملْظلاَو رولا ٍضِماَحْلاو ولحْلاَو ع آعشلاو ٍفْيصلاو رجلا

 ةوُعِطُت نأ هباَمِع نم هارت ىلإ اولا ىلإ 1و رفق هنود در جاوُآلا قا ّنآ نوُمَلَتَق لآل َنِم يَا
 يت هنت مل نا ”رخخا اهلاولا َعَم اَوَلَعَجَ الو راذنإلا نيب هم > نيم ردن هنت مكل نإ ُةْصعَت لَو
 ٌرْححاَس ورم اوَلاَق الإ ٍلَوْسَر ْنِم ْمِهِلْبَق ْنِم َنْيَذَلا ىتأ آم كللذك هَل لق اًورفف ابق ردقي يهاط ٌنيبَم

 مينرخ مقشر ولت تالا بزة ا حاس كنا ْمِهِلْوَقِب كَل مهدت ّلثم ىأ 20 و

 لولا اذه , واع مهجن َنْوْعاَط موق ْمُه لَن 5 ىتْعَمب ماَهَفَتْسِإ اهب مهلك ١ وضاَوتا َكِلذ

 ّناَف نارا طع رك ذو َةَلاَس نزلا مُهَتْعْلَب كال هم مسح ْمُهْنَغ ض رع ل وتف مُهئايَِط

 نْوْدبْعَيِل الإ ٌسْنإلاَو نجلا ُتَقَلَح اَمَو ُرِمْوُي هنأ ئل اادللا ُهَمِلَع نم يددج َنْيِِمْؤُملا ْعَقْنَت ىركِذلا

 وق كثر
 ملقلا اذه كيب كلوت نو نا وو دوج اسم

3 

 ديد

 اًوُملَظ َنْيِذَلِل َّنِإف ُدْيِدّشلا همو ُنِيعَمْلا وو قالا َوُهَدلا نإ ْمُهَرْيَغاَلَو تن الوهم
 000 ا 1 يد ءد 5007 0 2 وضع 1 1 ا ما كر اوم وا ره دع

 َنيكْلاَهْلا مهبكصا ٍبيِصن بونذ لثم باذعلا َنِمايِصَن ابونذ مه ِرْيَغَو هك يل اه ّنِم رفكلاب مهَسفنا

 ُُ ف ُنِم اًورفك َنْيِذَلِل باَذَع ُهَدِش ُلْيَوَق ديف موت ىلإ هرم لإ باتو هدو نويت , الف مهل
 م اا

 ةَمليِقلا موي ىأ /”> َنْوُدَع ْوُي ْىِذَلا ْمِهِمْوَي 2

 ممر كيا ماك ايد باوج ةس لشرف! وتشرفيسساد جس لير( قراذكرك ا ناجحا )كك تل ميار... مج
 يت ةس دمه نان اخري نت لا سري رتب ( دم كيس سلك )يسر نم كاب ين تك عينك فرط ىك( سورفاك كس طل)
 دع( فرظاكة موصل ير دنع ) فرط لكراكدرورب كس بأ ( كس ليك اج #ارام رتبي نت لين اوم تك مان كس ناا)
 ركل ورادئابيا عس( لويتس كامو موق ) لابو ف# مقوس( لين تسرك ىلار تموت | سكرفك سس وكل ) كس نومة

 ىكناروا طول ترطد نام لوو ) كرمك يآ كس لونارطسم اياب نارك لوك ابو نس موس ( ك كس نس كانك ورفاك )ينك
 ل ةرول( كتر زككتمع الما ىكئارم اهنرو اتت كساد تنس اء تس لد شن سايكا ايكتسبانم الساد نامياك_ كس ناامتاكل ولدا زيت اص

 نا تسد حنبل ارزغ ل مو ردوج كل كس وكوادر( تمالع كى اج كن لا) ترب( رع تس قتات كل ورفاك ) لظتقاو ىلا



 3 ٠مل رأت أ هاذ تايد ذل ةدا اومن 7س ! مع مثل نا الجر يضت رشم 2 نللان

 ىسوم ةصق ىف 11111111 11 اهنا تربك غسق ل راو

 - سروطلس ناكر ا يبس! كل ىلاورلور حس ناميا) سس لاوساهتثكرل هن( كنك نوبل لكل أ لاي كس ناوكر فوك لا فس مكتب (ةيا

 ايد كيتي ركبت ل كس سارواوك نس مقوس لإن اول داي كو داج رك( تدين كوم )زل ( نبت تب تطل ناكر وج )كس
 لباد كى وكاكى ادغ« ركاب كورس اتاي اكتمال قا ماك( ناوكرف) لادوا ( كح بسوذ هو لش ل ) لاي هد( ابد للا )

 شايب ساد وكرار وكلي نسج ) قلن [كرابمانرم لا ةسس لبا ترب, كغ( انك )داعروا( كس ماكت مال
 لزج لو يترك 0 0 "ياو ى لآ( ٠ لاي دم تامل شل 1 رادو زج لم ( < ا:اجابكا وم اوي سخ كسا تخروشروا لوم

 رواايل اكس نا( رجب لس للا احكم رت ا )كب جلع كرت( ىدج لك رووا لاجوج(اردجاردج )هم دوي ركل ك

 مح بر ةيلذس لوو واناوس( مايا ةثالث مكراد ىف اوعتمت د تروم )ولرك زيتي نرد زوحت

 تدرك للدرك جس دوو لع ( ناد )هددها إيل آس( ندا كيادحب لس سد الن درت )بطون اوس لكى سس ( لس )١

 رجم قانغل )اهتن اكوي دم لاح ىك قا حر وفم ردا( هت ايكك الب سبأ هل )4 لس لدب شدا( كح تاي هسا باذع) لكم

 )نا( حون موق انكل هاو“ بج اوتار بضوف يدا لانج كلانا جيبات م نس وزر
 )نب هاو ترد حنو 35 ماروأ ايان تا( تتقاط) توون ئاع 1س مروا بأول نام رق نعسس هب انرقي دمي تا( ققاج كن وم دول

 وكن زد مروا( ل كس دوم تردق ب حاصروا تحس ىذ “لس لجرلا عسوا اومالا» تو“ ديني لج رشادا لج كوب
 ورزق وج يانور( ب قلختح انقلخ» ىنش لك نم)ول جرب فس مةروا_نإث فاو ذ__اهجب تعا موس( يامي )يانب شرف
 ومفدزك لاح ع وو كا ) نورك 1 و مك اح( ايست اور ءانحا امن« كورس رك اهي دلي رن دنا ءانرروسم ناي ز« ناس اود

 ف ح باغ لاو رطود فرط ىلا مومو ركتسدابع كا كل لا جس انكي الاد ذ# كاد اكل وذوج دك اج ناج تكل ين ينحت
 ميتا ادغروا_ لوم الاو فار الحك فرط كا ليي ( وركن لاسر انءورك ادرار كما [فرط كباس لاك
 تس ناتولوج حررط ا( جس ددقم مهل لي ح اورغف )لومالاو ثار اك تفرط كدقلا ليال بوو ترا رقووبخسروا لوك

 بآل و جدال كي وكي آل اريج ):مابكس تاون داب رلوداج فس لونا سني[ بيار وكلي كس نا لين سد ذلكم هيي
 78 ل ل رود كيا يك انتا بكى يوك ورب نيا لكن سكاي ترا ل داون ايكو راج
 لكناي رس( جارامباوتلاةس مي تاير )لإ شرد مقاس ماقيل( يح لم كس فتحا هزه ) كتابا
 ( عي شبف وذ ع نآ رق ) عد ةسام# لا( قد هركسللاسر علم يآ 0لتر رطل كي ب الكول تحن( بف )هوب

 مكب ايكادبي ك- ىاوكن اسضاروا ننس لرواد لنك خف 1( ندا هلس ل ىو نم اكن )اكن لاميا لبا امج لك

 اهكا رشم ركام لانى رورض نوم ارول اك تياغو لضم اكزتج ى لري يل انمكس ا نركش تدابع كشناو ل ورفاك ) لب كت مدابع رجم

 هت ني اووخ )نا سيق زرع نال م( ل كام سسسكس مث تراقوا ضن كالا دب بتك ال ملقلا اذه تيرس اج
 ىزوروكب سى روثرألا( < لون شن رف ع ايكو ورواش وا ) ل ركا يالله 3 لو اجرك ارقي انلا تداا( كك لورص»د

 كب اذع ) #قرايا ح اير زك نوبتتت لك لورسودروا لولاولم ) كوم ا ناوستس طموبضم ىلا يتنارنتقاط الاو لاي

 ( < اهلر اتاري ترث آس لج لبج لي ركش بساط قرط سوم قكراب كل وجاي( لولاو ندم كلب لي )بج ناك اريج( صح

 ( تحدارم تم ايف )+ اتاج يله دعو تناك نس هس كح ناد ىلا كك لورفاكن ا لمع( كك اع ) ىلارفىؤب ضف



 +. جم“ رستم آد( عا تاب د ذلة روس. 1س رسب داي 1 شر لج ني جر يمفلررشاسج تنل امك
 يس وس ج يس رج يب ل وص تيس يسع سا ا ا ب ل تس ور يس سي رس ري ييسر يرو سس ساو ل و و بج ب م يي يبس

 كل 4 قرف ى وت لش اوم لاخر يقارب ترطح_ لين هس ماكر يظن بيض مكطسحخ بليك ونش
 -ايكت فيرد كل ا كوسا ل ذنييسو م اجئار عكس ماك ذي ادلب اوج سي: 1ك وتشرف
 ل لير ترضعح_ قرت دارفادكا الوج طولم واحس لكني دج راب فكس ازم تطاول س لا فس ضن” ةراجح مهيلع لسرشل
 كس نراومرتس رمال ارقتيرم سولو جس دربجاب فرص يالا ؤرك ارتب حس هيوارجي د واايد ثلا رك خالقك ىراس
 2 راع دم يود ناي اءاجالوبر ب ناظفلاكةراجح حركات لذ ارسم وام ذل فربء كت كلف ع
 حس ةرايقن نقي كرو سس ند ةراي_ ليث قرم ليتك نشل لا ةهوسم
 3 ياخ ةموسم « نيفرسمللروا_وعلاع

 < ايكراش ل تيب ل اكس نا ىوكوارفا و رت حتا سكس طول ترحل تأ تيب ريغ
 كيس اد لكك راد بحاصروا اشك حاص_جس كيآمالساروا ناامبا كا يكل الدساس تيآىا لدن اقع رشف # لا ذاتفنمالع
 نوورلس او ذل قرف لمن لوو لوي وم تبان يكد احتل اكممالساروا نامي اهتس دامت كس ملسمو نام قدام نقتل وقتب نكي <

 ناموا انج ب اتومودام اتا لش لل لا تنساب لست موكل لولو دوركم سد .يفم ل 1 مسا ف اس ناك تلا لل انتل

 بارا لو ةكوب ل عم لولو ورك ماغي راعب لك ادا لكل نر فوت اسكس تلا سروديح م الس ارواج م ناكرا رقاروا ىلثوا رقت

 ا هاير وم مولتم رف لش لورد تا انملسا اولوق نكلو اونموت مل لق انما بارعالا تلاقي آلام يج رياك ترصد
 ماس نوم اير ناس كلا ف ا موهغمقوفلاكمالساو نامي البس انكسا جاهل اتسجساندج مولخ ها رف قس نارحا ثري دع حررط
 تدرج وال ثع راع يلتك رثك لي ةكاب اب شرفا هود ك ياس لو د لورد

 كس راه وداعا اجايكف طع اهيف كح لا رف ناي ىف لرش سوقا تسدوص يأ لون قلو تروصتوو لب لا ئسوم ىفو

 ردم دج قلاب 3501 الح ب تدوم ؟رم:د_ىسوم ةصق ىفانك رت 1و طاع تراوع زفت سرور اع فوط تم كويك تك اس

 -ة اج وايجاد راب ءاهو انبت اهتفلع فطقي حر رط لاعب روم موه انك فلج وع حس

 انلاسرا تقو ىف ةمالع ىسوم ةصق ىف انكر ت ىا وم بوصنمس_ ردو لكتمب آلي ليأ_لج قكوم لضروص نم لك ا_هانلسراؤا

 وج لولا حجو ىانلس راسك .رسرت_اناسرا نو ْقةنئاك ةيأ ىلا امايكق لت للا اح فوذك لي سود هاي

 -_ رات رمدتتت فرط كى نانا لإ تك نآكرروا عروب ايلوراشا رش هبكر ب
 دس رت ازيإ لش لس ةاوروا ك كس كئ ايع كس مابا نونجم و ارحاس

 ا موج وه وج (سوم قوم لوعفضواوبب ف طخ اكل ارب لعق لن انذخا لع يرماظ_هدونج و هانذخاف

 كر نايلاو زووم ل احس لوتس هان غار شيلا سلوا وزر يش لا كتل اكوعمز الواو راو لاعتح وعش مهانذبن

 كس فس ماك ب عرظو بدق تكس برر جت ىلالظ نظل اعفا باب لابي عسيلص -انبد ستى ورضا نالاكذ او حس مجد كفوري
 ره -ايكت_جناطروصن ترط سا ايبج ناكر فليس ب لاكش <. كيف اكديش يأ حس لكلا بي ذلك لاف ضن لإن
 4 ردوا قا تاب راتتما ام ايل رانا ك- لو بلطم اكلوقك سب بادتج ؟ جاجا ثيل ويم وكلا عررط ل ناوكرف

 هس لدلاومىرب تابك قدك



 احرق تيب اذهب 2 ةزوع تايد ذل هدو ٠ الرع ها مق هل م“ لج نا الجرييخ رشد مج تنال

 قادصمولاوب لونج تسروب و لح لن حس دارماو: كن وأسس فالنخا لع اد قلق ديبشنإلاومديتاس كس تدوكجن ب مييقعلا حيبرلا

 ابصلاب 00 <الدارم ءاوبج ل طوج ل لترواهس_ ىل دارماوم كن كس لاؤاوبتود ند ايلكف_صضت روان اهك

 - لو عيا لمي سوك روبدلاب داع تكلهاو

 - دعب شر دكر اج_ ديانا فوعتمت ترد 1_2 ركز بيج تم «ىف' ل لاا وتعف

 - ل قتلو دوا لكك ةقعاصلا
 -ج امم قكح_ءاظتاروااناءؤوخا سر #ٌرش نورظني مهو

 ك للا لكك لاو كريس باذعلا مههسفنا نم نيعفاد اوناك كامري بسام, ر رمز

 يس روصقتانركخ دوك اهقانكم متداكرارفتبا سن كامن اف الغم
 لب المكس تاور كيا لك ني لق تنسذب بوصنج رق قا روارورجك ماو ركولا_لاوتا_ حوت موقو

 ليقدم تابجةراي كس ارفم

 درا حت بسر ح ورك سو + بير روا ع ايا يكف طع يدومل ىفو كيلا

 -ةساجايكف طع داع ىفوهسرسود

 ب اجايك فطر ئسوه ىفو رسمت

 . لوم فطعر ضرالا ىفو كو دوا

 لبركو مر وص ىرسود هوالع ل تروص لج قذ_ ماقبلاولاروا- يروون قرر ل لاش لري شروع سي

 ل لاا وج لش ترروصولاو بصن_نيك

 -ح ون موق انكلهاو اوه ؤصتلس_در كرمت 3
 دايك يك ول روصو العكس ناسك رسل وج بوصل تو قردقم رك ذا!

 وم روض 2 وة ركف طرب لوعم *ك انذعخا_ا“

 6 أ لوم لارا ايدول < تااباك مدري - ل لقوم دج لكي تنفق  اجايكف طك لوتفنل مهانذبتف_”

 - كلم قرف لش نادل لإ
 لاح قءاصر كبس اك اجابكري نياك اصر ذل وقح راو م فطعرب لوعفس/ ةقعاصلا مهتذخ اف
 كب دار داع

 روايه انكلها ىاوجررقم رو حاجابك 50 خفر لو تكف وشى قبلوا جايك طع لس ئىس 56
 ١ -لؤ سد نمرود اذن كم اقبلولا

 هح_دجتااي وك قدم قتل كسييدعت ردوا اا بكيل زي ةو لاح حس لوعفماب لكافه نبك ام قتل فوز دياب
 برجالاب كتيب تينب سس اجابت جس دامم اناني

 اهولع اج ىنعمب ءامسلا نوعسومل ا ل مو طر ع ا نوعسومل انا

 ْ لو جدد مزار جى رت ظففايي_ةعساو



 "اهنا

 1 حسا سعي هب دلا ات . قا ةروص كرو داي غزل 2 من نانا ين رع دمج رت نس اش
 عع ع

 -نحب نع افوذك دمااب لوس“ نودهاملا معنف
 تس لاو: اكن اركي اياند+ لمثل اكضارب ملقحرول, ىرن شعل سابا ذونئاكيارج لن نا ل دباشم لإ زن جوت نسي وز
 00000 دلت لما كل
 -ال؛ جسار فا امانا رمقم ل كمي حس لاه بتعب ديح دن إي لجكب_هللا ىلا! ورفف
 فرط تعاطح لوةانك تفرط مالسا نس لع ماعرا را
 ايكو رايشا فرط كف اضع زف ند ٌرسفمانب وجاك فلا رك اج طوب حكي بس ءاناج وم جوت نب فرط ىكدفلا حس دل قوس ام ضئاخارف؟
 هانا ليطرتل ع بصان نيذلا ىتا اه-<ايكوراشا فرط كوم بود هناك كلذك لف مهييذكت لثم_رشح كلذك هج
 بيكى ب اى ذم مقكبآ ردك كلاعنت فكلذك رمالاىا- لو :2نفو ذك ارتد رو انكسر لي لل
 ا رسم الاب ىلا ررط لا تراجع أ فس شت ”!وااكاجوج ريفر 6 تروك للا نيذلا ىتا امرا كسك

 -مهلسر ممالا بيذكت
 بسكب ج ب قو يت يصوم ب كبس نا هةر تارا بن وز سدو لوقا سرك هب اوصااونتا
 - ا لال تلو

 لأ

/ 

 دامس عفروا ليت ك_ دارم نؤم قش ل ضنبروا هس لب !اهكرك يتم ووو لن نوم لف وجر وا لين ارم يؤم وقلب نينه و ملا عفضت

 2 لاما لالا

 ا ع ابونذ

 كدقاوك طال وة مكبطخ امف تيآدخإ ك- لا اوم نايب ديروط د قاواكم يارب ترضحل ع تاي آدشذك........ :تمايأ ليلا

 كساس رسووروا شتم كن أوم لن كي [_ىو وصقل كلا لاو لولو« اجاب ايدواعس ليفت يقوله دعب كر واديبت

 رواج نش كت لاسررواديح وح خلا اهلينب ءامسسلاو تعآرج_عسركد كت اعقاوك- روفر وادد شاع نافل رماح كى اج تم
 فو زوج روك نوم ب ولطماكت رداع سس ناونخ آم املا لم ري ع اشرا ل اوم لع لب ذك تلاسر

 كوم قب دف 00100 مامتما لومي ح نوشفر_ را تاتا نر رتل ميئارما ترطخ م رع 1

 انبي اكل وتشرف سرب اظوستس احوب مولخصرحي لس ون لابي روا يآ ديبي ىولتنكى مراس ترطح ل دو: ةروسباوج ناكل وتشرف

 ابك لمد لكى دقو بيت وكب يح تقر كل ساس لبيت قاف لوك كدج لابي دوا جس اوم عناو لحي # اوفى وراس ترطح
 رلكاوم مولعسس_ ناديت كنس كيس امام دبكات كل نول را سووا ار ل ادت لوك ع وفود با ا_كس'اع

 -2 هك و نداغ حس ترطفو لو نبي دوج كس 8 سكك قربي كت كع يدرك نانو نان كه 2

 وا انقل ام كملس لوكووالعس دارك دا ترطعح قروب لولب لنك مدقراي ...٠ :ماجنا كنان د



 و حرس رستم 14 ها تايد ذلا ةروص اعراب ها ملجم ناري رشم نا 0 3

 قاكمز الرواه مز ااوكروج و وج حس نمل مارح نادجو لول هب مانا ع يانكسراكت اكس نادجو-ي ايك ايلا فاصعس بات

 عل كى موز

 نااطلسو كوم تررفح_ لج ووجوم كاكا اشتاك قئاين ل ومتسريف كيرا كك تربك ولاو نر ؤ تن ةيإ اهيف انكر تو

 يول و( بسوجتاس يارد ايل وشمس نترك و ا
 - ناك داقتايدب راك. آرداايادذاب كي فام لهب يادقجس ليي مكمان اكاقدابرب كل اركي فويلم وهو كى

 ل راع ترق وبك ل ر لاك ا كرز لشروا دكر لتس اكذج لل وسر ل نم دلاكاكبشإل ماما

 مايا ةفلاث لم تأ رسدو# تنل 0 ا 28 يازين رولا راع .رهروا نددت امج الك ايار فدو الباب

 حرفك م يلج ووصل وأ لابي ل ىلع يني اثار مناك جس لئن وتعف م 0 -_ ديت

 ازاي آذ_بازعرن آر قاب زورب زور ترا شل نلادوج واب كس يبت لارا راس 0
 51 اد انتا سس كيا قس علل لل لا نطططو روز بس هو - تل وب مح  بس تن وت تتكرر وا لوم كلذ كاد

 لكى ىفبا قرون وقيل حس مااوقا نلا؟ تس الب سيدا ني ادن لاو لاوس ةناك شمل ادب لعب نوما اا ذرحب كس ف اهل ابك
 5 1 و اهدد هس قات تاور

 رت لس ىا لإن لوم كادي كلا بس زجج ليتر خت قدك يغزو ناس[ اهلين ءاصسلا د......... لك انص لاك ثلا
 ءنلد تار الثع_ لي لبززج داضتمو لاقت حس ناتو سدوم كى ا ةاعسس كرو ننام لن قري راكبين بيجي كت انما كق لاخلا

 ضعي لاذ لوا لوك عنج جك سر جال هريطو تيصخمو تع الر ءرفل و ناب ء تنحى راجي «ىريفس تاس ءالاجا ريصدتا« نلاسآو نك
 يدع نأ لو تك دمدارم قود اموري زنكي وقبر وا<س لاج لي دض كلا لش زج قرسدد لاق كس لسا لوم رح تسفصا

 د لام لاب محتل واموت ل رمل جسر كف ازتكااك اء
 ىمرتب ركاشرو < دوماكق اك هس ف رطل جامد مرني وأ طلت زلسشلابستج تان رام شه هللا ىلا اورقق

 -لوئايد مسار[ فاص ناصح ف اينارب ورع_هرطخ لب لؤلروص ولور و اوه عروجر فرط ووالضكسللا اياوهن روجر فرط

 ودرب ولكي حنا كعن مآ 7 رد نكن فار كر ربحت اوروافاص لا نيذلا ىتاام ثالذك

 رم رك تيصوول م #رسدد كي يوكل لو هس د ظفللا قطب ل هداب سارفاكه منام ذرج ايكيا لا قا اكن ارك بكه اوث درو واج
 لولب ستكر وا ل راو صتخ بس ل ترارشنتدبلا تس أل ابكر ف تسيصوروا انج ررك اني شاول در واج حسا سس آل وسر لك وج

 2ك ذل اج لن كس طظافلاوو

 :رابعزلاو 0 7 لي ل رز اءايبنا ضعت يتلا لو بودي للا... :با## اكن لاروا بود

 اكنلا كس لولاو فركب ذككتساب تس نسوم لفرص قولت اكياس 1كبكر 0- رت ضو واي ماسلا يلع مد[ تررط> يبت دك

 هس كورك يك يلك تدب كب ذلك مالسلا يلع عي ين داذي لتر طسا»
 ؟قى دركي تسبن كبي ذللك لكزز رمق نلا فس لو وكب لكى بهي ذلك وركن” رك جس يشار



 رجم نال الجرس رشو لج 2 نال اك

 لإ دارم ل. د نظن اي لك يي اولادك سس هي باو كرش سود دول لع رفاك فرصدارم تضع نإي لاك اقف باد اك لبي
 بس_اوم لو الاو نانو كيا دقت اس ناكل ب و تسيء ايهنا تبيع وراك ١ دححا هعم سيل ىبنلا رمي ىراخب ثيدع
 بنقل اذ بعزك

 ب ددانقماكاكيسآ انامج- شر رورض فس هكدا فب كك ددايز با - لي هك انا ض فاني بك ”- مهنع لودف
 منج محم كذاب ناديك راج راندا ن تسلك قسرا رواد رك

 -ج لمالكي آ | يداركءاكسس نا

 ميعرفو ,يلصا لامعاروا تءاداقعا كس فردلو كل نرورخالا نما تقلق( 1 علمك وايش ديب لتولا

 - لو دل تير نان يبان ع طبر لل و جرباغ يلو كلر فرع ناس لي تءادابع بس

 اقل اهي قكرداوبتساز تيخالم ع | لش نإ ٌةرطفروا ثقلغ كيا يطرب ارشح 0 ساو لت يضر

 - شكلها كرنب داي

 رواودارأ سا دب بسس بلش 9-5 تنك 2 7 دوا زج اع لح 1 نيبو دارا كسلا ري روط أي وكن رم وأ لول

 اكدت اقروا خفانم ا و وكاد يسد ةام# يآ م تانك لي كا دوب كش غ قرشا ملاع قيلت سءايتا

 لابي لوب لانى امك نوما كان نيد[ تاجرتا لاف ناكر زين ل لانمكس غراند بيعي قيلت
 رول يا ايا رايتفا- ل تل تدابعل 2 لو ريس لل ضررا ولكم النجس ايكا يكن اب رشم ارا

 0 ممارست مع 14ه" رض تايد ولا ةروس احرسأوداي

 نس لئايقفا لش تاقالكىرمددردا لم اجا وتشرف

 كدتي دوتوو مس عقاب وج لاثودن اذدكب اكدشلا حس كنب ىا قاب جس ضاخدتاساس هدى ادج جس كرنب قرش ب ولظملي لسا
 دي كسولاو رك

 الاب حل تالين ا تاذ ىريم_وحررك الانا هس آسر اياز رك اك ل سريع حس لوم لغو لكل موو لبي لن ةسا رف

 11 اك كت اءدغ َىر مل ثلا لو 3 قزورع لاب د ياو اور رك لط ايلى ورع نال _جس سرب روا

 -<. ايلا يد ليك ك- قب تايانغو فاطلاددوم قزم

 اكشف ساعة يسال امج -نوكىقتلانااك جايا دز زج ل لقا لي ثدلاو ضمن ىكدشلا تردايع

 قرر دي طلاب دا أر فكة اكل كيت حساب د ليس لف لام ع كي سم الغ نما

 00 جرت ب ىنعفلاكنولاو ذرب فرص, - شااوخ كه باج يسد

 نك هرب رأأ رد هك نام اولى زورروارقفنو ن خس نوقع لايعو لاك باين بشي قزر نم مهنم ديراام

 0 سوك ساعس تايثااكى رواه لشاب ااكما لكى شكل يوك < شر ز ةعقافناهددك سببا ؟ يق يكلس
 قفا ساق يلم زوجك لاسر ىزدر كوب # لاك ل راهسوكى ا خرط لاك 11 2000 هدناتاكقافنا شريك

 رواه (يتيوك ولاو ذر كق افنادوخرجاروا حلاك افا سالب -دم ىلا لإ ر ديسك ا حس قرادم ذود ىلاج لد هيدا حس



 «.ح مساس 14 ااظ تايد ولا ةروس اعراب لت نا اير يسفلاجر شوج ملى

 ىئذور كتم سود راج وب ىلا يعاك ا ِي وجت ىلايماكر ادد وأب - زر لوصتل كوك < ابر ىكدتلا قرب قازر

 نا ونس انيدت اراك كسار دراعا قلك العر نادت قط ناسك اهني دكهسرسود ذود اي_وم ترداقي فاين

 دج لاق نار لك ررطاى ديره دنب شغل يكن انا لع لقدوم
 لم تيب آل دط روس ثداكر لب تدايكوج تنس ا لأ اوك ى فور كما حس نا ماد ك تكس وج وكي زق يأس دير اه دوا

 اتم لجسم ىترش لولي سا باا-اكوم مومفمو بم ىككك افزر كلأ نال
 فر كت دايم ىكبسا كولي دكا كس ولبجاكب يب زقرت تأ لا- قب يخزن كت داب عب تي آل مت :وملظ نيذلل ناف

 سرد لب ايت دلو ليج ازسوا وكواوخ <س اتباع ىئابوؤ بال عس اكدر ل وذ كلا حررط ل نوم اذ سور وم للا

 لشد دبو دز هاج آند لوكاكازمدلكي س للاي سس تمايقواوخ_ اع ردك رصج كاز لارض ىو[ ورفاكن لا رك ورفاك
 -<س لتي لازم صون ا

 2 الوم سكس قشر قوذ ب وضد ىلا جولس تكي لع فس كريت اسمك اذهل ىلااو رفف .........:لولس فنا طا

 تدايعالب تندرحمروا لوم لب هب رتعم تفر عمب تمدارع_ل يوك لوقثمن وف رعسيل ريض كى اراب نجبلا تقطخ اهو
 لاكي سنع ل وفود ايل وكت فرعم فرص يل ء ايفوص للام ردوا ىل ركش ع انكع تدابمم ترروص ول رماظ للا مانغا نأ

 0 لت يماو



 عا سني 15401 لو روطلا عروس الكر ملدا ا دلو نامل وريف شور نساك
 ا د موج د ويسب سس 2717021 7

 روطلا هر

 0 01 ادع

 د ةوابراو مسي كم ررطلا هروح

 4» مْيحّرلا ٍنْمْحَرلا هللا مشب
 ةروتلا يآ لج ٍرْوُشَنُم ٍقَر ىف مو روس بك َو ْئِسْوُم هلع هللا ملك ئِذل ٍلّبَحل ّىآ 49 ٍرْوطلاَ
 لك ىف هُوَ ةَبعكلا لايحب ةَعِباّسلا وأ ةَسِداّسلاوَآةّئإَلاٍءاَمّسلا ْىِفَوُه ه5 ٍرْوَمْعَمْلا ِتْيْْلاَو نآرُقلا وأ

 باو ءاتشل يأ هلو عفا ٍفْقسلَ 0

 موي هَنَع 09 عة هقحَتْسمِب َلِزانَل> عقاَوَل ُكلَّبَر َباّذَع َّنإ ولما يآ 4' 5) ٍرْوجسَمْلا

 ارو اع رست وي اون لآبجُا ٌرِست َو رْوُدَتَو كرَحَ «؟>1 ٌرْوَم ُءاَمّسلا ُرْومَت عِقاَوِل لوُمْعَم

 لاب ضو يف مَن لس و ١ َنْيِبْدَكْمْل ديمو بارع هذه ليف ٍةَميقلا موي ىف كلذ
 مَنِ لدي يني وذل 4و اعد مهران ىلإ نوعي هرب وتل فر اهتنم تاكو نوبي ١

 امك َدْوَرَت ئِذّلا َباَذَعْلا اًذه ٌرْخِسْفأ 40 َنْوُبدَكن اهب منك تلا وانلا وه ًاتيِكْبت مهل ُلاَقْيَو ُرْوُمَت

 ًاؤربضقالوا اهيلَع اًوربضاَف اهْوْلْصاإ ب هج َنوْرِصْ المهنه رح يخوف ىف نلفت مسك
 نأ «ج لمَ كام نوجا مكشقنيال محر نس ذأ ْكَيلَع ءاَوَس ْمُكْرَجَو مكبس
 مُهقَوَو ْمُهبَر مهاطغا مهنا هيرتضم مب 0 َنْيِهِكف ب9 يعلو ٍتنج ف َنْيقُْمْلا َّنأ ْءآَرَج

 ادْيَِ اًوُيَوْشاَو اًوُلُك ِمُهَل ُلاَقُيو ْمِهِاَقوَو مهِناّبِاب ىأ مُهاَنأ ىلَع ٌفَطَع 4+ ميِحَجْلا َباَذَع مهب

 ىف ىلا ِهِلْوَق ىف ٍكَمْسُمل ِرْيُضلا َن 0 ا
 ٍروخب ْمُهاَنْرَق أ ٍتاَنَج ْيِف ىلَع ٌفطَع َمهْنُجْوَرَو ضب ٍبْنَج ىلإ اهُضْعب ةَقْوُفْصُم رْرُس ر تنجب مر او خاواسش مه 005
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 ادااحا ركن تي اومن" جر اع ا مكر اب هد مل ني اليحر سخر لم: نش 3
 د 59 1

 اي ا اى ع“ ا

 رافضا ميو اوم رع تونتت يعن او ةادتت اًونَما َنْيِذَلاَو اهناَسج يعل ماَظِِع 4٠ م ٍنيع

 3 ةنحجلا ىف َنيِرَوك ذملا ْمُهَتَيِرَذ مهب انفَحْلا ' ربخْلاَو راغصلا ُىِف ءابآلا ّن و ٌرِراَبَكلا نِم نامُيإب راَبكلاَو

 مويه ميل الزل حاسم ا 3  ٌةَمركت مهلمعب اوُلَمْعَي مل ُناَو مهتخ 5200

 لمَع 2 اَمِب ىِرْما لك هاد لسا دع يبد تروق هك قو مكانستل امدمك

 يراغ تنور 0 0 ها ا واريخ نم

 ها م يهز ب اهي دل الرس
 2 ل 6-02 م و“ غو اقع إا7 فانا عاعومع ا هولا وق را جراوا# ىف ع رع اع اق “وح ع ع حققت
 ةنال فدصلا ىف ٌل وكم 09 نونكم ول ول ةفالغن هانسسح مهناك مهل ع آقرا َناَمَْلَع ةمدحلل مهيلغ

 الوب ا ان السلا الام دوي نول ان سلب ىلع وصشب للار ادري 3 ال
 َنيِقِفْشُم اَيُدلا يف انِلْهأ ىف لبق انك انإ ٍلٌوُصْوْلا لع ئلإ ءاَمْي اوَلاَق ةمهيلاب ارادت هي اًوُلَصَو

 ُيِف اَهِلَوَحُدِل راتلا ىا دع مويسلا َتاَذَعاََقَوَو ةَرِفْغَمْلاِب انيَلَع هللا ْنَمْف هللا ِباَذَع نم نيِفئاَح 4م

 نو أف اَنيِتَسإ رْسكْلاي هَنإ ْن يدِجَوُم دبعَت ىا هوُعْذن اَينُدلا ىف أ ُلْبَق ْنِم انك انإ أ اضيأ َء ًءآَمِيإ وُلاَقَو ِماَسَمْلا
 5 م ل

 همر ميِظَعلا 476 ْمُهِحّرلا ٍِهِدْعَو يف ٌقِداّصلا ُيِسْحُمْ َبْلا وه اظل العن حتلابَو يعم اليت ناك
  ميحرلا نهحولا هللا مسب_ لإ تإيآ9 لش ل جس ميطروط روس ...........: مج 7

 حى ار ذفاك#:ءلكدج ك(نآر قي تار ) باردا( ةس:«م الكت يس مالسلاد يلع ئومىلاعت نقر سس ذاب وول كروظجس م
 روا فاو إن تس ركتررايز تش رفرارنب س٠ كنا زود جس لج ديس كدفلا بعلب ناس آل يق فاسساي شت ايس رستوج ) كرولا تيب دوا
 « بدك ب يشالب جس ومارد )ب و روخ اي ددردا ك ( ناحأ ١ 0 تيت ارو( اح ليسن ا راي ووري لش تمروص زين

 دا06ساب مح )نكرر ناس( لومخاك خا ميز ور لج سجلوا هي رك ارورض( ين ) باذع

 ( لوضف )وج ىك ولاو ىن_ ااجتوك ورجع زور لسا لوم( قت ) قتل ذب ( زور كس تسمايق ل لبن ا ذر جوج ل لح اج ثم ابي
 كة اجا الك ردت وفرط كاك نر زوووكن اك ذ ور ل ( لن فورصم جر فك )كس لب اح كل تاس كس لوو لم لوم

 هد)ه هداج ايكة خ ةسدكاب راش 226 هت نيود تورد ) كة اجابكرلا اكرهدوأن اع لدي سدوم هناك تلاع اليلعر قمري ز)

 يي لاداوقر# -ةاجوم لاو لل ىلا |رةرظألةي( بهدا[ ة كى ةزاتس رك يجود قش باذت

 ة لايم اج ( كوم ليت اف دي ب احس ف ركربص ) لن يارب لاوفوو لع نقيس راب( تجار جحلايوركر هلع اكريص )نري انركر هس
 0 لزج وج كس لوم( دا يلا نب ل نلاءاس ل شيتروا لوني ىقسسرشالإب ا اج يدوم ( لص) لدب قاس كس

 0 اطرن )قد لس داكرو ري كس ناوكن لا( سيب ردصم اب

 قس لاعاهينص) مهتاس كس هرزنموبي داحس خ 01 تاج اي دبك ناد ل لو رورس سهو تاجا اطع لا نجس هي مانا

 3 هَ



 انهن حارس 4 قعر وْطلا جروس معرس راب ارذلل م 75 ني عريش ا 700
 يي تس يس ا ل ا مق نم 0/7 1 ب ب م ب ببسسمم + «يبسيسسسس

 هج .

 سدد كيأقج ري لونك( ع لام لاجيت ف سد تس كل يل( جس يديسابإ) ل لدب كس لاما يس( ع

 نول كس ل دانبى شوج نا نع فطقرب عنج )لس ليدل هايباكن لا متروس لوب سد: كس ( لاب لل أي ) رباب كس

 كى ا يونحآ ) ىك ورتب لك ناروا( سس ءارتبم ) حال نارا لولوج ر وا ( ىلإ لوب نلبس ئ دي نحنا كنز )ح يربلاو نوم ىو

 وج ل حماس نيت ملاو ث# دالوالوعكرواركال ناهيادو ولد الواقي ل فس اذ نايا قو ادا( كذب يلوم ) لكنا( ب فطع

 ايل ثلا ريبج لو ب ةييسا دس لومارج ركأد لع تنج تاجرد) كس ليد كت تاس نا ىتولد لوا كن لا مت( بس رس ارك
 رطل وفود دتضت اسكس هرسكر وا قفل مالاتتل)- 7 لب انكي مروا( كة اه ايدك تاس ناولوالوا ك- 1 ماركا ني رلاو

 اهيسا) لش لمرم_ضنبم( هك رك فاضا ع لكس الواح لكس نت لاو دئاز م )وكي سس م لكس ناك يكل
 ) 00 تورم َ ىلع د تسد لوزفا زور مروا( اكل_ لس اكل العكر ها لوب ذب سوو كلام اكو داب )62 اعدت: (اريايدم

 ل ( سلو سكي نال, ربع لج ( كح ليك ايلا اكل م ا وخ عحار صج رك )كدب بوفون لا كح سن توك وا م

 تابددوةهس لوكشدوا( حسبو كني بارثاوكاب) كك كيك يش لات ث( بارثت) ماج( ل تضج ) هز وس لي كشسيبتا
 | روصاو 0 1 سب ل لبا امج (مالغ 0 زلم ناس لوم كس تمرغروأ لس باشا اند نال ( م

 حر اووروا( ل نيرتبك حس بسك قروص بوت لكن اج لت سوم سمك د ل لوييسوج )كس لوم ىلو صيف ب ( ٌلافصروا
 000 ىلابماك ع يلو( يرهرا زكر ار كس كى يتاح كس سود كيا ( ل رك تينت تاب لل لب راو جوس 5

 هللا نع( ح تبا ذع)كخ 2 كار تجب لي لورح تيس( سس جسد ل ايند لكي ) حس لاق: ( سو تركة راشا فرط
 ا ل اع لرب سرق ور نع رع )ايلا حكى نر ذود ليستر ولايك اسحب( كس رك ترفشم )ب ماب

 جرا هس فتاتمرلمدجتاسكس هزم رسكدنا)وو قاد( كح تس الاجب تدابع تاس كسبت )كت تس كاكاء لب اعد( شئايند) كيم
 < ( لاو تتر ىذي) نار هج الاد ذلك ارح ايتساكو دعو ةييسا) ناب( < ليلخت ينو هزنمج فواح تمل قت حل

 ريقي واح_يمق والبيج( الح آع قاول كبر باذع ناب اوجاكل وم عراب نلا- ووطلا و.:....-.....: بيك 7-8

 وكلدمتررطح لتب مااناك اهب ضاخروطك لذ تل قطر قد لإن رمق واو بس كس حاد كين نايس لي وق ليو فط عا
 ل تلا نابح نب لتانت+ ناي انيسروطى بم قدس لوقإ دواس راهي قي !وم لصاو ىف الكم فرش هللا سد: تس آت نيد
 -لث ةسدم تخردلس نوت زردار اري نلت لاو ابي كلا كن اودء ا زروطرواانبسروطل
 بانك وم سر وشخا يس دت سك اررسك وذا تسءارقروا كار قف تس ءارقماع اجاب لت زج هدر دوا ل كيرا قد روشعم قر

 ار وشنم هاقلي اباتك ةمايقلا موي هل ج رخنو يآ لاهيج_لز ةحوم ى كلاما فئا ص ع كك نآرثتماد ريق عى روطسم
 - ليث ىكلاوقاروا لب لا لت ىف دارم ىلامسآبتكم انقل لتر وا لين دارس اناا

 حس ناولرومتلا تيب حان دداب ارواروب تبوك نإ تاز كتل نالروص ووو اتلسوءدارم ىدطلا تيب - رومعملات يلاو ش

 جس لاجوم قيم فلل اوقا بس لن تروصل جس لع تاذاكى فلا يعن ابع نب لوقإ د لت لاق دج ف اجت ين
 كك د تراك مرت نبا هالم ىا ءاملا رجس لل اطمكس لوعات_ لو تلك يدان سراير جنبا روجسمإلب

 ل كلل كوري ردنم تيه كن اي ستر وا اكل ريك تمسك ل اوكف قوم لبا لبي رم اق تفصل م وج لإ 0 ١

/ 



 امج اجارسأت 14 هاما ر وللا روس عرفو داب 35 ريم نا نصر يستحب 2 نامل

 شع تاجا لا لات نترك جرك رارا اك # وب وأن م زردسس "رم نلت تااررج لك - تمدد رف سمان انج لا ّ_ قع

 -<س ماناكايددبب كام آه ليل لوقت اهيا نك“ !لوقبر واهل رطح_ىلوع

 هج دئاز ترو بج ءارتبماي < لكان عفاد نم
 م اناكن لامك سدا ارمانوم لش رطل !تالج ا تل واهي دللي هس لتر يأ روثنم ءابه كة اه ارك ب تعد لابجلا ريست

 تل ” ام ثا ساومرلومعررط كلور لوم فدا كيد اير كتي درب كس لي ب د هر

 اينو ىت نانا بحب لكك لو قكوم باو بك ايندهرايود لزج دوا ولج لاح باكل ورئاببب بمحج كج انادي يبا تسكروا
 لوو رمل يق و[ تر خ ؟ ل بي زك اين عر لاا قسرا اكرر تو ضن لاني ماغاك اكاد زج ماترواوتايكا لج ك كسشيبك
 -ةاجوم لايامنو#

 -(اجايد كوبل ث م ”رلودا الابل تنل دع لق ل رد_نوعدي

 - اهكوراشاذ_رشملا ايضصرك اذه اج يردقمفطعاكل ان ورصبت ال متنا ما

 رصل اوس اجار قب رمت فوز ادتمر واهب اد اقيلاوبا ا هيجل دو رص ا فاز ا رنر مكبلع اون
 ركراكريص وقل يندر سي لسا لئن ب تمدوص ردد رز نيج نورت كس ف ان ءادتبج تسبب نور اكو رك كل عروجلاو
 تون دوسس ل تارت 0 هم

 اوبرشاو ! ولك لثلاث روم,,م اينهن اماعط وا هال لانا تقع ودور وتم قورغ رس + لامي دام ْ
 منجد لك دا اج كل دوج الث ذهل جي كس روف نحت نينعس جس روم عر ذات ل اهفا لاوفود
 تيرا لا درك لسللب هونغ عنج كو جس لا رارم ف راع عزو نك سيدرك راشا فرم  -مهانجوز

 دل

 -قجرول_لمادت جس دوت < ءانيكجتس انا نك نيعغروح

 اونمآ نيذلاب كروت كيد زنق رتزروا كك تلعن ايي اهكض تح لمجلس لتر واجج# .يونم [ت فطعاكل ا مهتعبتاو
 هج فطعر مهانج و زاك مهتعبتا و رواه تفطعاك

 علت يلب لا دالوا ويم ك ل ويك_.ايدرك فاتك نا قال الا حس بع كن ام منك نير دلاوك جس. ب بط اك ان انتكأ لاهي
 لي تامردكس بابلا تسجد كن اماكن رلاود الوا نسر وا تسجو كن اميا كسا انوا لكل( 50 تنك قىوغلروا_<ه لا اوم

 تيرزكل و تس. رفوو- لو سرك قس ارلابع ناري” نا ديعس] ا هيدج-م تين ءايفا شمع اب كل كس ني دلال الكاع دات
 4 تيا ايس قم وجب عد ذا بابحا تسود اي لوم دن لام ءدالوا اي لوم باب لامهاوخد ليث ساو تببكروا للترم
 ب "اهديك شوك 2 را ورمز لولو لك 1 ل امو لاو لين مويذم

 فذ الع لس تردي الب نك كب كر فاك لك ورف اكروا ناس لوا قرم كن ون رهسميم_ قالك اكحاا ىوأيند كتل امج

 مندالوا لكن دكر شمس اركض نايا لوم حلاته باب لامدالدا لم ترف رطل ايندركل ث ب ساد يالا لا سارا
 ك لونا تنج كس رفاكل سس سار ضتروا بئنذالب ا دحا هللا بذعي ال ل: تس ارم اا لك اج لكل لك
 ع م 2 لوب لو لبث تضج متيم لس ل دوك تنوعا بقوم اونا لس سار لوا« ل لويراكع صرف



 نفحات 14 ن٠ ور وطلا روس "كروم هله ظ00 من ناالالبر يت ثوم ناك

 اكساب كنتو سوق ردا نلتزم لكشم قرط ور, قاختاس ناكر الود تر فافقإ م سوارا ماا
 -(رفك رها ال تبن وراهعس تدك اينو

 كييك يمول ارسود-<س دي وملك ب حاص م اءاوج ساند ل 0 كلبا نيلماع اون اك امب ملعا هللاثيدع

 تاك ركل امس الإ امك لامعا شرف ارثلا_ لا ايل و2 رورتزرلا

 لاتم قي قلت وجب نا رسم ل ارتب بح اص ماداك ان اجاهك#املس حاب جب حس ناقل .انذكن ىتو قل داك ا
 تل ايلاررف عروجر حس فقل لوبفارجب ل يش ريحا الا تاي ادد كف سوم قلو حلاتك باب لا كس نابج ناي
 نامي هس دارم رص اهيا لو تالامحا فطر وج لن تمن اي تمس اس هتيرذ مهب انقحلا تيأ آدرو_قتردنولعم لير لت
 ىل_ و, قي قلتنزس ىو والعكس هريخوورش رشا ايبارمروط طلب نكس بابك حري روطىت تل نما_ بح دوق ناهياروا ىلا
 مابك لب (كءاجابك إل وم ىف ةرفاكى ل روط ف ووالعكس سورفاكن يعتمد رخو لطتاوبادوا بماوباحررط كا انكس جايك ات
 روطديفتن ويجب ى نكي د كولكتلاعاك لاي كح سوم لش منتي تنح غلاتك ندم جسد»» ليث ىف فاو قف نم مانا

 - ل كلسراو لم داي للا لاربب ىم تروا كة اجابت 57
 كس لوب ناتكس نإ ملا ينس - ا

 7 اهايكل ادم كرابتفااك تلاع كل وين ل:
 -كةاجايكرايقعا كح ومس لاولود باب لاما“
 كة اجايكر ارتعااكت ملاح ومي كل ويروا باب لا - 1

 نارلستلس ناوتب نس هدك سرفاكن كي < بسازم فقل اخت لس نا رم لي نا زكر فكس نادت تس هد كس اكسو
 رنيتم قلت نوي 201 ا يك عقل اكن 0 تس كلو ذب بسحب ب روط يحتم زين - لو قو رم لد زك سو

 سن ل توم قش ةرط جنح ضتب بج وضل -اه اج آمعز الانحؤب حس لسا اكعررف دروس اتكسا جابك تاس ناقل يك يرول
 5 هج ىرولخمسس ثم داما ندد قالو كل ربت نم ني دلاوكس لا دكا درس ل مكذ_#رطعخ حسرتي
 ل دعب .اهق ليك مولقس ليث دراي كس لوي اقلطمولقفب ترضخ[ ل عروش. لكويكاهك يك ين ن اي لاح اكدالوا كن خانم دوار ذاك
 -كح ل ردي لاع ةيساهداذبلا-ايك يئن اي فس بآل احاكل يه سرمودركم ايكوم مول لاكن ديكس نفاه

 - لو كس ناصقنقثكسةنالالؤ تعب دجتاس كس مال بص قب رواج تما رقى رشك بارت سسكس مالو رسكمهااتلا

 هو لاتوارم كاميا لا_كع لاو وكس دنب لن لااا نيساء تو جس لئاخ ديتاسسكس مك” للاكل و تس. ثريا نيههر بسك اهب

 - نيميلا باحصاالا ةنيهر تبسك امب سفن لك هل تعآرسدكا جة« لف« دنب لب لكي اش
 د لكسر ىنجن وركن روكي ىتاظولاس بو كك فب اليو كسور يف اج ماع لك جس ةساد كرز ني

 < كيرلا 253 قي داكار لن لسا نب قب ل لو نورك قكم رواد يج ليا ل تيب ارا

 هت بااطم التيس لا نبيك 2 مم قصت ناوورم قر ل وق هوا« مىئاود لس كس ل انمرفاكنرو تنجب اود

 - كح داعدنب كه زغاوم روك اجوماب د نار سفك ا ويدرك ارب رلاطمرلا

 هقت> ع ايكرصتلس رزازت ةروصل_ نتا لركاو# ناماساك عبط وزفات ثبت نبع لوقسود فلاب - نوعزاسنعي



 1م حارس حمي [#ب ه1 ازهر وللا ةروسء كرو داي 1 لو نا المري 000 رت

 هس سئارم رز
 -لا كا وسار ازاهبيس بد كت دواججو ب روان الكر واش اهي وبارك عسب 1 97

 -4 سكس لفل واسس قس كب ارشاؤتناهيف وغل
 هيد لوة جس قدناب مالفج لاند كاتد لوم كلم, قولك كنون لغررط وا لدم كل /زولكق:ليرح عررل, سن مهل نامل
 قرادلوك كريب نالقوروح 2 سا لوم قرا آل د كنا عسل ايخ اكس لو ركن ملغ مت قلي تلج حررظ لك يندر حتت
 ل دا

 تريشخو فوغ اكدثلا ل لاح لا بج ناميا لباركع_اتي فوقي ناش ومرلو لش لايعو لا خيسا- نيقفشم ادلها ىف

 تي له تل اء ؤوخام ح تتقن نيف تإ 500 2 ارم فوض ىئد حررطا ل اد فخ لع لاعبو 7
 ف كلا تس كى زي نيل آط

 اوك مركرواولم ومس ور كلا لوب تان كرم ذدوا تيس للي ل ازين( اج سكر لي تاباسم.ل تو مومسلا باذع

 -ه<س اة اجاب

 دل ةسدكتيدابع ل امة هتسجو كسلا نارتو نك كس دا قة تلقون اح -جيح ولا ربلا وه هنا

 ىنأ رتدعإ كس ريكو جس تدوم رورشسس نومه يأ نيرو لوبي ديك لك ”ووكوممول .« رول ممم عملو تاباذ

 -< نايباكرعو كلك نوم تداع بع

 اتيب رشع ةسمخخ ضرالاو تؤمسلا يف هلل -ج لوقت نابع نا رومعملا تيبلاو..--..-...: :تاياورو لونك

 ظ  ةبعكلل ةلباقم اهلكو ةبعكلاو نيضرالا ىف ةعبسو تاومسلا ىف ةمب
 ناف ةئامتسب ةنس لك هلللا هرمعي سانلاب رومعم وه ىذلا مارحلا تيبلا ىهو ةبعكلا وه رومعملا تيبلا_لث ةارف

 -ضرالا ىف دابعلل هللا هعضو تيب لوا وهو ةكئالملاب هللا همتا كلذ نع سانلا زع

 لامداللا ندا سهام ذلة ناك سار اع ريت تميس كين خب مهتيرذ مهب امقحلا
 - ل تاياود روفر مس نابع نامل - لوععت لاو ركوب اتهلس

 داعي مفي رشل لوقا نك ديوك اوتاك لاو ةدجلا ىف نجود ىف دعم نموملا ةيزك عفوي للا نا

 دق بر اي لوقيف كلمعو ىدجرد اوغلبي مل مهنا لاقيف هتجوزو هدلوو هيوبا نع لاس ةنجلا لجرلا لد اذا.
 يقتل سادت سكس زم لقال لو ةس آل ولو دانيادواء بآل م موه لس تيد ذل هب مهقاحلاب رمويف مهلو ىل تلم

 ردلب قج_ كومار اكهو-اكتدالدإي وب قلت كود افا حررطى ىلا ايد تعرذبداشرا اك ابع ناركا ايج_ك لوب كس

 تللفلا ىف مهتيرذانلمحانا مهل ةيآو انج كوم »دن اف رورضسس لا 1 جد مه لولوج اب لوم كس لوي تءاع

 -_ لو لفار ىو آل بد فرك اتم مولتن رحش

 ام ريغ لمع ىلع مالغ لكو مالغ فلا هيلع ىعسيالا نجلا لها نم دحا نمام هس لغ تعاود لركن ا مهل نام



 ارسم تيب آ ج0 ومر ولا روس ردي 2 سلم, نا الوريد رت ناك
 د هبحاص هيلع

 فيكف نونكملا ولوللاك مداخلا هللا لوسر اي -ايكش فاحش ذو لانك تعآل ال لوقت تر“
 - بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخملا لضف لاق  مودخملا

 رتكماعايتءارل س تبع انمروطإي مكر نأ رقي وهدارمزفوفك رول ناس لا ةرظكم نناتك ترك © 7

 لو تالا بس رغم انلاعا اكل وكولاب - لومار عيدان
 لجانه تاياورلا ايييج_وموارم علا اك وتشرف ناس آي واس ل تاذاحب ليك دشلا ةيدك اي ايومدا اعلا ةيعك جس نكمل رومعملا تيب

3 
 دس ريوا حس لوواوس آب سسوتب بس دارم مشل رع اي هيسس حرر لك تسد: جسدارم ناس آس لاا عوفر ع فقس
 آل ثيداعارذ اكلت جسدارمايرد مي كس لع واهس لونا يلو دامت و, كي اك ايند- روجسملا رحببلا

 امسلا اذا لأ اب يجس_دارمان ياك اي جس دابا ك_ردابت شيخ اكرر كاك اس. دارس وراك تميت ءامسلا رومتموي

 -< سوم نك اكل وأود بش اهتروطب_ سكان لول ب لورين 1 اينما ايبك اما را تقشنا

 - ايل يكن ايبناج ثأرج اتدم» يرد ذير لم تايآقرسود نايس جسدارماناج لوا اناج ثبت حسك قي اكل اهب لابتي لابجلا ريبستو
 ده لا باتت ى كوب لاوحا بسن اااثبنم ءابه تناكفءاسب لابجلا تسبوبافسن ىبر اهفسدي

 8 تازاروا ب تازايئ تقيقت لا كتم يق اكسب تبسانم سس نومك ومس ا......: تس انهى لوم فل

 تتفاوض لكم اكجار جب جس ةراثشا فرط ىو( ماكذا بحاصو مالك حاص ك ثلا لش هن امك رول نكي لن هيعرش ماكحا لسا

 فرط لكس و طيطنمو اموت تلاعب تلقفاوم لا_ جس هراشنا لن ف اهكم كم انلارعا ك ىلا كت ازاي داينبىت تفل
 /1 ذل كس تدابع#هراشا #روقلا تيب كل اه فورم تازاه قبب ذوب قدور ماكحا تعاطاروا تددابعايوك

 كآ زوم لبا قليل دبا لن روما, كل كس تراعى تكرر لك فلم ماكاو تازاهنليددجواب ةش رف كف راك سد

 كراج هداشا فرط فد: ناكلا عفر كس تضج ل ةاهكم تاك نسأل مو تنج ليث ليز هدر "6 تازاي

 اكمام رق روسيج وللا مرشدا لوب ب عيل لوم اورق <سهراثافرط لك وج كانلو كس مث” لامك
 --كذاكتاعقاو لن: ل تمد 1. جير زك روث تاقاصدروسء الكر تماند لفك تدان لكبر 1

 نب تاب كعررطررط حالم لوفشم مول يكل راج ب نيبذكمللل ليوف ........:راز تلاع كرافكل ب ذود
 فرط ىك خر زوو وب كك تس تلو لبا أ تش رف_ كوم قاعروا ىلا تن م ترغآ ا - نا لئ تس انجتوكت ما
 كس دك اياث“ هداجالم اوي كح نارواروداصوكل ورب شاين م عرضاعلا "مدت ناب تعجب ة/ تركك سما نا

 او باامق تعج وسكر لدا ايند حرر لسن ب ع كدئبرظايوداج قو يك أى د ف ءايمناعرالطا كج نر ذود هك التت با
 كبت ومد ذي كس كرر ء داس يسح لاحت ر وا دتلاو تنس داي رف لوكا ينم دف وكب نت ءالجو اركي لع رود با انج
 ترالركوج دلالي لوك رايق كدت تس ذا لا اباد كوم ديفم ري ايلي متل ووو لظخ نجت او ذر



 مهرس 14 ها' لج ر وطلا جروس ةهعرمداب

 اكمل لوم نتمنو نوما, لكلاب لابو وكس لولاو سؤ تدشلا ف اظرب -_نيقتملا نأ............:كس زم لون

 رو تاباش كنز كن لا ل تنجب -ايلاجب ن# هقلا حس باع خرزود لائاكجس م ايكم اعنا سدو كد ايهم 2 كس نا شن
 ناجاو ماد« نيقلعتر والاب اصر للا لوب تك ا را ا نو انصب نوعي ةييسا ومراد ئ

 هح لوشنا وف ىكرصت كوك بحبو نير طا ردا ماركا اكس ماك نكي لوهش كس جرد لا ماكر !نرك ع نيك او
 وك يصنقي و نييلاك اك جيده دوكت يد ذركث اكب اون اكل وبي كن ثلا كك  اجايكدن ناي لن تدوص لاك اجيك ور
 ,لقأر صا وجواب كس تيبتاسلير وا# اج ايدراوباوكن بصي كل لس جر زم قروطشيف كن يلاكروا حس مركو لني / كة اه ايدام بار
 -كع_رروتسب رف اك عر ويتم عئباحرو

 انم انعابتا لعجي نا هللا عداف كانعبتا دقاناو اعابتا موق لكل نا هللا لوسر اي . راصنالا تلاق - تياود كى داب

 رجب قرف اكعد دو مداد ليث تس ددجتا سوم ادخ كس نلا لش تلك ءارمارغ مهنم مهعابتا لعجا مهللا بي ىبنلا لاق

 حج اجر لاك

 كح نا تهيرذ نلؤم لكن دشؤم حررط ل _اكوم لبر يغب كس لا قالا ديت سكس لست كك شا طر شك نامي! لي تيد ذا
 ىلارلك- لوب لوو تيرؤ زم كرفاكاب تير زر فاك نم تدب كوم جتا نلا تعرذ كل وراك خرط ا لوم جتا
 كومار فراك ل وصا اكن يهر تبسك اهب ىرها لك لي تروص

 كسا ريق كامي ابك اهيبج- < دارو الواقي حس تعد رك ايم مولعسيس ناونكرب الخ لعمل جل 1 اع موب اكتم رز

 راو ملص ناري دم نالوا تكل سيسر كرما 0 داشيا لع ثداعا مك الو لوجو سدير قو

 ىلع دلوي دولوم لك ثيرعاك سار رواة ور كن يلماع اوناك امسب معا هللا ييدع_ك لوب دئتاس كس نإ دلاو
 فلكم ريع سار لك ضتروا هك لؤ رس تيثيح كل ومالف ناكر شم ئرارذدبلا_لومق حير زماقعس 01 ُُ اةرطفلا

 ريثلاعت يآ اردالث تس رارسي وف قلبو كذا ضاعت لئاوروب# رداد كل شر ل فرعا لقتترذ لولو تس موو كف

 نع تيرؤركج اتوب مولخ تس ل جاب روم فوتشوب تييرذ لج ارواج مى قت اكء يآ ش لاس ثهيدص# ل

 6 امد« تو تب مده اكتعأ ررط ل ا- لو تاج [بسرقشم«بي ةيرمءدرك اش اش بايحاءتمسود+ لايديت لش لل لذ دارم ناو

 ا اوم لمار لع موكل تيدذرلوب بترك كس ناو فلسا وقل ومي جر ىلا فالغاركلا 1

 كس ناو ل وم نوم قت عرورفو لوصاوو بج واول وكي رشد |سكس للا بس عرورفو لوصا كس نوم بج كوم بشرا ارب لا

 3 مل تاعرو ىف اليخ اروا بنت ارم قرف لكالاع لب اوم لع جبد ىت كيا قت بسلا كك آمذاللح الوتر جرد ملأ قت عرورفو لوصا

 رتاس ل لا كل سا قئر ليث ىلاب لع اجو علاج تلاصا يبدوا تس دجو كل لسا كبر بحاص قاما بكس ب باد
 البط لابو نك الورود

 اكل دع ناوناق لش تي؟ رولات نايك ضف رشي ضن تيي؟ىبينيهر تبسك اهب خجرما لك..........:لرعو ل ونا



 157 ةرسمتي آه ه0 زجر وطلا ةروس ؟عرسُأماي 3 ولج نا الجرييض رشد دمج نك

 كه لدب ل طمس اوك اايكم اكدت ارباع اذ لكس سل اع اك نسل
 و ال ل 7 ىلا نير وا ىلا 0 كلج رود كبار سوك «عنج امن مهانددما وفا

 5 َ لمان لوك شرا كوب لا اوك ل ىلاركس يشرك كوم ولام اسيناء طاشنء توب تحرف لج تارك اكويئاضا لش دوربوت ذل

 رم لب أري فوم اك وف الغ لاح قسد حس 2 حس دايغووركروا فاق ف اص لوم لع بيس ررط لسكس لوم نال حي لوتتوم

 2 2 كارو لج ايدك لايم ك لبنك وب ةح ركن زاوم كرز 11 ايئدروا كس ل 1 كرب رام كس سود كيأ- لكل دج لايك ي

 507 ودول ةرزودب دركي اريك شاركي ركبوا ناحلاكدذلارك. هتان دار راكتك كوم ماجضاايكدحب كس أ مك هك

 -ايكايكذ اتريد قايل تاس داعجروا ىل نفذ لادن تس كارز لم تيفيك ل كر تديم اولا م" كك ضنا يآ

 هداج لرد هسدارمفرش وركاوم تري اهاتومجريآر اكل لب تمر كى هر ا !-1, اونمأ نيذذلا........:بولس فنا

 ذك راقد ف اوك ب ورباز كخل اريدج_ ليتر م طاسمناو حازت سكس سوقسوو لوم مول سس لاا اساك اهيف نوعزانعي
 بيرطلا لس ا[طثب نس ناهس .رسوو لاو مولعم سي رس وم قل انهك راقو در ووجب نول ع ناطق ىلولستر ازمللب ل

 .مالاو نر فرصتوم نقيل ار طا

 ول ٌكلَبَر ٍةَمِْبي تن آَمهف ٌنٌوْيحَم ٌنِماَك كَل ْمهِلْوَفِل ُْنَع ْمِجّرتاَلَو َنيكِر شما ريِكْذَت ىلع مد ٌركَذف

 َبْيَر هب صرت ٌرِعاَش َرُهَنْوْلْوفَي لب ِهيَلَع فْوُطْعَم «:» نّونجَم الو رْبَح ٍنهاكب َكِيلَع هينا
 نت ْمُكَعَم ْيَنِإَف جاله اًوُصبَرَف ْلُق ارش نم ريك ُكِلْميَِرْهَدلا ُتِداَرَح سو نوَْمْلا
 لوك مُهُمالخأ ْمُهْرْمَأَتَْ ُراَطيْإا ُصْيثلَو رب َمَْي فِيْ اوْبَدَُت كك اله ه:» َنْيِصْيَرتمْلا
 ُمِهِداَنِمب «00) نّوْغاَط مْوَق ْمُه ْلَب مآ كِل ْمُهرمَت ال ىآ ُنْونْحَم ٌرِعاَش ٌنِهاك ٌرِجاَس هل مُهلْوَق ىآ اذهب
 اول فلام كَم رابكِعُسإ هج َنومْؤُي ال ُلَب ُهفَسَي مل ناقل قلم * لَو َنْوَلوُهَيم
 مهمآ ,وياَح ىأ سَ ِربَْنِم وفل مآ مهِْرق ف «-0> َنيقِدص اًوئاك نإ هلْ ٍقَْحُم ثْيِدَحب
 هللا َوُه قيام ْمُهل دبا خي مْوُدعَماَلَو قلاح نون َقْوُلْخَم ُلَقْعَماَلو ْمُهَسْفنا « هون وفِلاَخْلا
 ل اَِقلَح ىِلَع رقي اَلَو ُضْرَلاَو ٍتاوُمّسلا اوُقَلَخ مآ ِباَتِكَو هِلْوْسَرب وِْمْوُيَو َنْوُدَج َوْياَلَمِلق داو
 ولا نم ٌتلَبَو ُيِئآَرَح ْمُهَدنِع مآ هيب اوما اَّلِإَو 009 َنوَِقْوُي ال ْلَب ونبي ا َمَِق قال هللا
 لغو نْوُرابَحلا نوطْلَسَتْملا هم» َنوُرِطْيكُمْل ُمُه مَآ اَوُءاَضاَمِب اوُءآَض نم اًوُصْحَيُفاَمِه رْيْغَو قْرِرلَو

١ 
 رس مرد 8 رم وو مو دو 2 0 "و ووو 2 رم سس وع رس ل7 سا بل هس و م -

 ىتح ِةَكْباََمْلا مالك ِهْيَلَع ىأ ويِف َنوُعِمَتْسَي ِءآَمَّسلا ىلإ ئق رم ملس مهل ما "رقيب َو رطب ُهلثم و رِطِيَص



 ماجة رسمي #1 ن0 لج وللا جروس ارو راي ا نال اعرف رشيد رت ربل

 1 0 عم هرع مهم دهم ىيسأو ماج صضقا مان هد و ” "يعبي هدام
 نطلسب ِهْيلَع عاَمِتْسإلا ىِعَذُم ىأ' مهعمتسم ٍتايلف كِلْذ اًوَعْذا نإ ْمِهِمْعَرب ل ىبنلا ةَعّرانم مهنكمي

 أ تسلا هَل ما ىلاعت لق هللا ُتاَنَب ةككن الَمْلا نأ ْمِهِمْعَرِب مُعَرلا اذك ِهبْشِلَو ةَحِضاَو ٍةئيب ةححب «>+> نيبه 00 ع همي كلف مر رع جنس جم م و 2 . 7 سى 2 0
 اا ا ور اسال 00 ا ل هع ا لبا 2 م سا 2
 نم ْمُهف نيِدلا َنِم هب مهن ام ئلَع ١ رج ْمُهَلْئْسَت ما ُهْوُمَعَر مَع هللا ئلاَعت «-:> َنونَبْلا ِمُكَلَو ْمُكمْعَرب

 ىتح كلذ ه1 نؤبتكي مهف ُهُمْلِع ىأ بيغلا مهذدنع ما نوملَسي الف 420> نولقثم كل مر مرغَم كَ 2 ظا ا وو طل ور* مون رد م مث يو 7 22 عدم رو ع ف خور 3 عدا ما خت 2 5

 ٍةَودَتلاِراد ىف َكَوُكِلهيِل كب اديك َنْوُدْيِرُي ما ْمهِمْعَرب ٍةرجالِرْمَو ْثْعبلا ئف لف يبنلاَةَعْرانُم ْمُهْنِكَعُي
 الإ ْمُهَل مَآ ركب ْمُهَكلهَأ مث ْمُهْنِم هللا هَطِفَحَف وكلهم نوْيوُلْعَمْل «0» َنْوُدْيِكَمْلا ُمُهاوُرفَك َنْيِذلاف
 اوفو عل واصس او ها وف م ونج كرا < 7 25و تدب 20 2-8 -

 خييوتلاو حيبقتل اًهِعِضاَوَم ىف ماب ماَهفِتسإِلاَو ةَهلالا َنِم دب 409 نوكٍر شي امع للا نحبس هللا ريغ

 ايْيِذَعَت أ ٍءاَمّسلا َنَمافَسك اَنيلَع طِقْسَأَف اًوَلَق امك ْمهُيَلَع اطِقاَس ٍءاَمَسلا نم اَضْعَب افَسك اَوَرُي ُنِإَو
 ا عرس و ل وأ كَ ومو :. رم ريم ع 2 2 2 ا أ تو 7 مو 5000

 ىلا ْمُهَمْوَي اولي ىتَح ْمُهُرْذَف اًونِمْوي الو هب َىِرَت رن ٌبكاَرتم «#م> موك رم ٌباَحَس اذه اًولْوَقي مُهَ
 0 مسرور م ”و مار "ناد هود دش مع* عار همم "راع هه ثدمم ,ىر* دلل 9 معدوم م ف 30

 «ي+» ٌنورّصني مه الو ائيش مهذيك مهنع ْمِهِمْوَي ْنِم لدَب ىنغي ال موي نوتومُي «"ه» َنوقعصي هيف
 7 00 م2 ضررا ع+ س5 ماو ل 20008 مماأو ف نم ع وك ب مم ل ا ماوه“ ىلع

 مِهِتْوَم لبق ايثُدلا ىف ىأ تللذ َنوُذ اًباَذَع ْمِهِرْفُكِب اًوُمَلَظ َنْيِذَلل ّنِإَو ةرخالا ْىِف ٍباَذَعْا َنِم َنْوُعنْمَي
 امر, عد هادم 0 لا د ل ا مدمس مري روج

 مهب ُلِزْنَي ٌباَذَعْلا نإ مج َنْوَمْلْعَي ال مُهرثكاا ّنكْلَو رْدَب َمْوَي ٍلقلْاَو َنيِنِس ْعْبَس طحَفْلاَو عوجلاب اوبذعف

 ْحْبَسَو كظَمَحَتَو َكاَرت انِم ىارَمب انييغاب كلننإف َكُرُدَص ُنْيِضَياَلَو ُمِهِلاَهْمِإِب كلْبَر مكحل ٌربْصاَو
 وأ برجا غض رع و ع م ف الاو هع لد حب واول ناحل نع رك يييبورا ف“ و ” 4 ام رام مج سمعو

 ْنِمَو َكِسِلُجَم ْنِم وأ كِمانُم ٌنِم 4009 موقت نيح هِدْمَحِبَو هللا ّنْحبس لق ىأ كبر ٍدمحب اسيلتم
 : كيم وا ا” ل رب“ صور سموم سخر م” قص ماا ل ع وو سا عل لع ١# اريح ص ير 0-0 م

 1 لوالا ىِف لص وا اضيأ هحبس اًهبورع َبَمَع ىا ردصم ««:» موجتلاَراَبْذاَو أضيأ ةقيقح هحبسف ليلا

  حبصلا ليقو رجفلا ةنس ىناثلا ىفو نيئاشعلا

 ليئرع اشيك ث تك كلو رايك إب( ج فوطعم رمش ) نوني دروا( رمت كام) لين نياك فن( لاحت لضفب) لق لضفب آلكول
 ( كس ل اوم نان قيل و كس وءدييانمارعشوا حررط لش سناء ثمداوح ) لو جس دركراظمااكتوض واع لن ورأب كح نامت
 وبرزت راولنندلر شخ لطرد ووزن انجاك تاتى راهبت) نومرظتط هت سس داب كل موس( كس تابت ريم ومر يك تيدارفيآ

 - قوتك« نون رع اشم نام اكءرجاس شم ) لن لركن تل كن ونار ناوكن ا( دج وب جب ) سيلك رايك( لئن كس رانا قتل صب زن كك

 ( أي انب جيلان آر ق )جاي وف ذس لاك تك يددايك إب لت( قدانع )يرشد( هب )ي( جس لتلميفاكل تر قش
 ير ل آل( تنل نلم) مالك وكر للا كال وق( لل تس اذن ئا كادوا هدا كس ) كو رمق كو لل
 روا قلن لس ريخب قولك وكب جب دوا ) لو للاخ نيا دغ راي ل كس دموي دوت دو ( كس ل١ نس كادي ريخب ىلإ كال نايكي



 منو حم هربت 14 ه0 ور وطلا ةروس ترسو مب مشروم ني ايريفتجر رشي اج نملك
 د10 واج ب سلفا نت د سن سئ ش تتسم م حجب سس حاس تحت تسد هم حس تصمت

 ىلا لويكروا نس ا. ديح سيل وي يروا اكس قت ناكر شلاهورواجس للان لوك ورضاكن ال كه ةياننم قم اتكسومب لات ديب دودو م ودعم
 لكلا ويري كسر كي يب وكن ا لوكا وسكس هذا لئالاح ) ايكا ديب وكن ع ذو ناهس آ نس لوبي( ترك يميلون وا لاوسر كس
 ليون راكد وري دابق كس سكول نايك( تس آل نامئارور ضر ىئ ندوه كان يقي كولر ( 2س كلن
 ( ل لظفعررط ىكرقيتدوا رسم رطيصب توطسو تدنطلس بح اصال لين ملام كول اي( للا ؛ سد لاا انج ول سكس هر قذر تون )

 قب لوم كح تير تابك وتشرف, ريع تمت ) لن لس ركايل نت اب لاك( كيك نع لج ري ناس )رس لوك اي كس نايك
 لوكوو( ومراد اكتفح تاابالو اج نكت ابدجج لع نادت( .ايباركا قاد« لن تس. ثب جلا قب روضت ب طمدكس نام تسال
 كك ظلاايك ايارف كك لاء لج لايثي ىكاشلا شرف يي ناك ايلا _لكوج باشمكس ىاروا تجج لك )كيج لمد فاص

 قم اي ضداعم وكب حسنلا يآ ايآ( < كاي تس لايط لاه داهتفلا) لاؤث يب كل هس داهتروا( قب اطمدكس لايخس داهمت ) لايف
 لك ملي )بيب هس نايك رك يكل و مالسا كل ىلا ) لن سراج سس دهس (نا5) ناداه ( ية اج نيد) لو
 هذال بيكون رايك( ومات قوم اكل حقب روض” دب كت ررخ آو تمسايق لل اطمكس لاذ نساك ا) لن نس كيلو ابي
 ءدايريو بولغم )ل لومر ارك ش لاري تدوخ فاكر وس( وورتلاراو ك_ لس رك كي آل ب ناش آ ) ل كر هدادااك

 كريس نا ىلا ترثلاءيسدوبتسروا لوكاكن اوسل دثلاايك( ايدراجا تاك تروم ل نر دب وكن ارو هكر طوف ورق روضت ل # شل ين انج
 0 ناس ووركاروا( < ل كس شدوا لاري ماههفتسارم عئاومم |نننلاء لش 10 1 رول وروبتم هرسود# رعيدلا تت

 ازمرولل ءامسلا نم افسك انياع طقسا انبر_<س تساوثرد ف نادونلا اييجر نا) ع رآح لالوكروكم ذك( كيك '

 تحس رواوس ( تسال لاكن اهيا لي ركل شو ىلا ريس حس لا جس اظيلظوت )جس لداباوم امج تب ت( ق0 لي دبك ل وات( كح
 دبس ميل) كل وك ركراك نب ند لت لب "املا لوم 1( ركع ) ل لشي هقياس سند لا اذ اون لاكل كلاي كحد

 كرت نا) ك_ < سل الث ناروا كم ل 02( تقايبح باذع ل م تررخآ )وكن امش وأ لبر بدني لنا( <س

 ري_هل و1 لع أ زم كام وا ك ومب كلاس تاس. انج ايدل ذر 3-0 الاو ل م باع قت لكي حلا( ببع

 لع 1 نا) هيرشي سرب 17 اكدروب برا( كوم ب اذعرب كاك )_سئف/ لا ع ناني خرقا اكتلوم لش دبه وع

 مَ كبد سا( لإ هلك لاري ىلع م لع لل وق راكرس) لإ لل تضافت رام بآل( يس امدعش لد كتر

 تس لوراتسوا( لب تقيقح ع ايقنأ كلا لش تارردا( تسل طبي ركوس) تذنو تح ا( خت احذر هرمجودقلا ناتج )كي يك

 كح اهذب زارف كءاشتعو برغم هس ييدارمع تمل ديياب-ةيك اعزب قارعإ ل ذم ب ورفس ءاتسؤ جس ردصعرابدا) قت

 -_ ومدارس جز امغإ رجلا تنسق سرسور -

 ميراج رواه متي نايمردكسرمتو ماكس اك يفي لو قمم صتروص كل ع لا كابر قمعن ....--- 5 0-1
 روا سوك ةسعلاععه لع نيف لا را م باو ري لاو“ نوسجم الو نهاكب "لمت و دوت ومع _فوذك

 امج كبر ةمعنب اسبلتم كنوك لاح انونجم الو انهاك تنا ام ىئووحررط للا تءايعرز قا لئاع نونجم الو نهلكب
 تر زوم أ ريفنم ل جر واو ريسأب كيس را قار تلاع كس شيم كف روضت "لول -اهومرمز اللاعب ساد اميلاوبارل

 ماك ع ىاييايب بكيلع هللا ةمعن ببسب نودجلاو ةناهكلا ىكنع ىفتلا ىا _يررصقلاك يركب 1 يرواوم قلخا



 محا هربت مب 14 ه٠ رولا روس عرفوا ١ شم نيل ف رييضن عر رشودمج تناك

 هانغو هللا دمحب رسعمب انا ام

 نركررتم» رم لب كبس ع 2 كريرتكلي نوغاط موق مه ماددلا هس معطقن»ا ل حت اومور دج مارق ابي - -نولوقي ما
 -< يق قران اماهفتتسا ارق كاي
 داره تلاعكيأ ع ربع لش لاوطدج يح راهتسا كل نا احكى ديبشتق اني . نونملا بير

 نعل رك طقم 1211110 عروض ارمحس نوني د داس تروا نويت

 كويك نوير عاش كروان تكن كءرت سوك آس 2211110 لإ تعب لشتتو لو لاول وخ يرقي اذهب
 ك فقرا م ايفتتسارك كه قلمخي ملروا مهرمات هل رش جس انو مولتما :كاصتنمس_ فالس مث ًاروا لاك نوظفل زخم لوا

 هايلة راشافرط
 -<_نيقداص اوناك نامج تاكل ةجسايكوراشا فرط ردقمط رشف # رف ثيدحبب اوتايلف
 يمك وم قلت ورشا ةاجايكل وكب زايلرءاردا جايك يشاكة سوم لاك يب ولطم ناي اقفطم لوب هك ب تاء رفئزارم اا
 تاف نجلا ىتاي هللا نافبتب_ مابك ل كس زلم اية اجايكل ومكر تقيقتالرما كلاب بولطم نان اوشن
 هللتب رغملا نم اهب

 مهما قلخي مودعم الروافرلك ىنش ريغ نم اوقلخ ماةلع خلا قولخم لقعي الو لس“ نوقلاخلا مه ما
 نارواحايكوراشا فرط ل امها كس دم لأ ةيساددخ سد: و« مورجم زن حس قلخي مودعم الو روابن امك نرقلاخلا

 00 او ناالطب اكل ؤثروص بس

 ده ماجد مكر ماع خضر لين نم دارم قذر نائب: توبا زثثمرك_كلابر نئا زخ
 رطسم_ لل ل ل وبار ايتروا هدا اانا كس زج أ رطيصم رس راجل لو تعب رجتا سكس نس ” شكى ربا نو رطيصملا

 ريدم مب طييسم_ اسي رقيب! زميل اد لن توم تفل ظاف مراح لان تس آذئافلا جاي ب ناو كس لين ين تدك توك تبنك
 ا يدصما# رقينسروا_ لن تك واج اعمو جراطعكس لودوفاج طيس حس ماناكذ اهب رمت تفل كياددا
 ْ -لو أك

 -لث يكد ىرس لرمدوا م ملس مهل ما
 قس لخنلا عولذج ىف مكنبلص هلو سلب فرط نوب لطؤتم فروا فوج فو ذب لوعفم ايكو راشنا لسن نوعمتسي

 5 انيل تيزرظ_ سيت رورض كف لكل ال: تك يك _كزتم

 ونا ناو كرم تيل يمان قرف جس دسان نراك ركن ايئي لاو قرف اكل رشمرا تادبلا هل ما
 'ء -انقن اك ئاداكن اننا لايثيردا لوم
 - لإ تك ال يؤ ناوات_مرغم
 يدك ةسارلوداقروا-اهتابد مذاليب حس نب طروط نارك كس ناني هت شلاق سافل قرف زيي_مهددع وأ

 لاذ لوبن ايك ل اهرماجي حن ارب قك اريتس بيكن اكشن < باوت:اك نونملا بير هب صبرتن لويس رانك



 ”9جةرتي 14 هن د وطلاو روس "عروب ةةفح ملجم نا الجرف حررشو مج تنك

 لك |لس ترروص لبي .دبلا_بذعن ملانثعب ولو ثعب الانا ل لبي باوج مس لايخ لاك دافع ساد كرو

 انتكارم تءابددومب بسس لا فرست افك ل اكدت بل طم لب تمروص ورانا نوار سن احيانا اديك نوديريما لج
 -لب تدك ىلع لوري كيان قبالي -ةس كلي

 - اماهك تع دارم عراف كب خلل < لائاكدبعاي فيرتلم ا فلاي لا ةساد اك قاب نادك ايدج جس بع ا نك بيغ
 محللا رتشا

 قو ترضخ أ كس تس ركاومطسروما ملا لي لش سر لل لل 1 هروزم ل مارتن بالك ب يأ. ةودنلاراد

 -.اومجو روض وكر رميا دف اكس ب ب آرب م انتم 4 ل ترا 11

 تي امان كس اكن اتسع تو رسف جس اوم لاتتسارعطقتمر ها لات تايآن اج حس لن ع اوموررنب ىلا قي . هلا مهل ما

 -امت
 ل كرما ه دوس هقبب بسانمل لسرمفم_ م هيب ر زك يار حش روس ايدج سيتا بيعشم 7 قلتي[ ا- طقساسف
 -2- اركز وكافسك انيلع تمعز امك ءامسلا طقست وا لول شيرت

 تسلابع نبا« سرج نبا نكي جس ايدرارق ل ادصم اك اوكت سل كر افك شردب وه دزرغ ل ابخ نيب اذ قوخب كلذ نود اباذسع
 دهس ل كة اد كبس ذاع نئءارب- ثق لطريق رواج ايكل شن لا رصم اك اربق اركب اع

 كت طافت بايسارواحب حسبو كتلي: #2 .كتيامد رنا يداك رعت ني ا (لولرباكنزسا_ اننيعاب
 كتير ديك افقإلو ترضخ[ لاا _ايك الورم لاوس ىنيع ئلع غصتلو تمي 111 ب ا روف 2
 _يروصتلا لاك وت اهتهدإي زروا<هسدا ارسرطاحا صلوا نيب دوكرج 0 هج ايكايكودارااكم الركوب نع رواهتسس هراشا فرط

 دارم لت فاي رجب تنفس اي جدلا نابت رصوارم حس موق م كبر دمحب حبسو رواءاشعو ب رغمزارغؤتس_ هحبسف ليلشا نسمو
7 

 -<- انبي صاع اكل تجب ايكايل[ ل تأدلكطعيخك تل وقم كر افك عن راق ..--..-.-.. 4 رخل :0 ١
 لوا ب ًآيشالب كج سيب لسع جاوج لقط نبأ اسمر اسس لن تايآرسودروا نونو 1لع نونجمل هنا نولوقيو حررطىا

 تا للا ساكت 1 اول ناك تحوم لتأتي كورد نارعدب اوك كارول يتكر ىراج ماك سم ايا
 زم آت سكرواس حاتم لاب ىدشنا وو بس كومار فركاك د ل كك نايل لذ "دك اشرد «تش فاصل ا لوصا

 ءارعشيسس تهب حررط لان بر تنيك لااروا لبن تع البا ضي آل يب سك كل وق كل لا كول يكس انك تك“
 قو كزوردنج ضي لاك اي كس نال بخت بايماك ل وك كس لب اج وجت كي لين كس دم رك رعرم وت لول حس شف دان
 ل رواه هادوأو

 بايماكن وكل كاذب ىك تتفو لوم اجرك ل ير واو ركر اظل قت ماكل يقسو ايرف بيس... :دم كل يف ليقنتس

 قيد نبتون يك ليز درك تم اهدنا ذولي لين جس هدا اذب ركن ونحيوكي آول < انج ماك ان نول واس ات



 مو حال ةرسبأس مب #1 ها, لور وطلا ةروسء رس راب 1 رد نيل ايرييفتجررشور#ج 2 نيل

 ماكس سرب, سرا يأ ا كساب يدرك ادنارظنر لكن مءاك اي رع اشوكرينت جس «دازر فب لثاع ءنانا «قداص ل بتنا كيك
  مانكى رنتي تدع رضيت

 ل را دو للا اسناد دك سره

 كن نارواابر ناباكق ير ظو نإ دقح آكل < لسور اظن اوسع اح تروم لوب يلوم ل 9 كس ارم تكس لاكرب بلم

 لاوقا لويس دافلل ع تايآنلا-جساناج ثماكدقير ط
 ره امن كا كياروا كيش رطل ايلومددم قل ظودوو رع شون نأ 3

 مالكاكشا دعس ابد انصر جرب ليس لايخيراكنا- نول م٠٠.٠..-:تس لل سك مالك ا كلا حررط لكم اكهكسدقلا
 تاباذكا ع اجانئاء د مرد. لي له سابك اضراب: نطل شاد ج ديزل تفرط ا ملا لب

 تل كس كاب ني ناس عري سوا تلح ال سئل اكن ارق لباس كانك ارك وتاط مامن اي ايتدوولك ب لاك كس تك
 9# مالكا كشناار سود ةاجتس ماك اكثلا ليا لاكن الانين آرت اهيبجن آر حرا سيرت

 باقتارجود لابي رطل كت ايا رم وددقباس[ررط انس باوج ىئازلا را وتايلف رواه باوج قت ول نونمؤي ال لب

 هدايز اج دارم تابروا نومي فر صركروا كوم دجتاسكه لشع نه ةروسب !وتاف وكر يضل ا ةلجس دارم م الكس ثمي دكا ايكو
 كلمت كيا لاهي رولكس تروس كيلر ءاكل لس لاوس لرب اوب يل طم اكل ل نار ق لذا حس بس ىو ووصقن رت
 -<.للاطم اك اق#

 فسد اديب كلما يلوم مز الدم ذك نلا-انا» تاكل” بئأدضريواك نايك اوقلخ لا ا رتب كك

 لياحدج لم ورا اازبلا_ىلإ 2و: سانب كس تا نئزو نام ارك وة ادغوك يآ  يسادوخ ي؟ ل كس وما دييد تدق ب كس لساو

 هس دوج وم ارشرورر 2 ةلاعم لل لدن هدوم سدو لامر ل .رماظ تالايخ بسب لابألاو كو كود لوك 21 را ةلرك

 - لي مورس لاير بولطم مب اعرثوجواب هيمي كسر يو ازاوةىرطخل متنا ششوجو حس صلاه راسذ لح

 انكسر وراكت اك ا اج ايكداتعااك تميس ولا ريح كاك مزال ك- كس نس راق ادوغروا قل اهل ف لاك سرب لسع
 هام دناتقكق اخ كلك لاكي كلا لو قار يقشر تلي سا_وم رككساكذ_ وم قول سل يسكر اكنااكت يقل انلي لك اوج <
 لي نوقلاخلا مه ماوس 1 رفا 3 ناتفكل اخو سا كي سسود-<- لع ءىش ريغ نهاوقلخ مارك كذاك“

 لترا رمل اي ايا فءافخ_ راداقا يش ور ورمدللب_ كد قل نابت كدب نات لو كيس ايكيا
 نادك تاومسلا ىف ثلرش مهل ما ضرالا نم اوقلخ اذ ام ىنوراااشن إب 2

 2ك سا ىشأك يقل ىفبا تتم تبالي تروص لييروا ايل ايلرك فتكا يداك يأ كا سا جس قت ليا ليد كت الانا لود
 كة اهوم ناس ادراكل اخاه سود لع -داىا ار _ سي ناي ىرلجانومزلقاك ارك مدرلركذ دا تيموصت

 ونانوم طلغاك وا قس ايلركا اهتكارب قراكلا ماهفنتما فرص لور ك ىلا اتفرج الظلقوج انوه طل اكل وتروا لع نيت سيقس ص شرع

 تيك كلاب كلج لب للا لرمددا جامد نم لقد ةجلوك جار



 موج م ةرمبأتمي 14 ها طج روطلا جروس عرس راي هو م نارين رو اج رت نيل اك ٌ

 بركن سسوس لاح انوماك خلاص كس .يلقعل الد فلا دايم ب كلا ىلا قب رسمتروا_ قلتو لكل ولغشروا تسلع حس

 2 ت2 ١ تاتفلووخروا للاهل
 ناك 1ك ساهر عرب نوم كدوبتم ليا حس نس ا. قلن كيا بلا لك سئ تسر ورض ككل ب ليفت ل للا

 ا ل الريس اردو ول مز الس دوجو لس موزليلا يوكن و9 اوموزللاب وبث رول موزطلا سس ايالس "ع او -. هراغافرطو لمت 1

 ىيتلاب# هوروا تس كل لبن يقي اكريح قس بو كت لابج ب اولي جبلا_<س مو زطروا حس قكعتاو موزي مج نأ اينىيغ

 لسبب تيأعس موب كح لكس زا زن نلا فاطم تال روو كنور كرا لاو ل ع تسر الروا تييسو زال

 جدر اكتاءوكز نرصد كس نا لا ل تلاس ردك آس دراكت امو زخس نال لغم ريح وت ون لابي اك نونقويال

 جملا اسوم ذل لايخ بايك كابر نئازخ مهددع ماما لا دع لس ليلو لقا لكل رو ترون

 ود كه سالد- ليد مت لا اجو تت تدين لي كلام تيس لقد تون لش ننس لوف فكس نارك لل سد سان كح اد
 كح هس ددوكى اكس طتنو تزاجاالب كيان <سءانبافر تكي هسرسودروا سد لفت ةيسا نانسي كيد لي تروص
 قدا رفيق ؟وتروص ل ووو ناي -

 مايفتنما ضحببل سا لين مات يلقتع لد دب فالس لادلكب شئت لمد ىلقك ل وكر قاتلا لس توك ورود كبس هي دصاظ
 هى دارك ل ا (اءرفافتكا ب قراكلا

 لاسر كنلابجر#_لئ تس [نك م ابرك لاء ال تس لابدددا ل اج هذه يناس ارك دي ذييايك املس مسهل م١
 لولو لع لوول لادن اني كس 2 را تنجت ىراهودم ركد ياكل“ لب ؟ تر ترورضايكى ارا هر شب ى كب نجس كتارشوو#

 ىحوا لاق وا ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم ملظا نهوتمآ الدقي طلي ردا قدام فأل اهم كتير سر سود_ ليي شكة
 كح مم لذانقوبكا اكس برك كل شاك تروس ادي اش لابي # هللا لزنا اه لثم لزناس لاق نمو ءىش هيلا حوي ملو ىلا
 هدروا لنك ناارم قرف لك واس لق رفر رتعم لوك ع سوم لزانب ناادوتروا يرش لوم لي مولحم 3 يتلى الكوك

 -هساكير ذل وو بادجاكل اة بكم يعن يتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزنال ولت ددىا
 ركزو يلبي لابي كس لا ابد ليت لايخا اكد لذانرب نادوخ وكن ف نس. سئئانوم لانك ورب فور عر بج لضخ

 نت يآرطلاب زوتنومدوصقتنركت بانر عسل ل ةساأ ماكر جرب ناس اياك جايك يك اهفتنسا رب نرصد دايك نأ
 هج انس مروا دج مب لإ, كهل ذقن رفا وكي ناري لو ساسموب

 سوم حمام لكل الد ّسارعاوقوج ورك بش لسد فاص ىلا لول ءاجاي رفد راك لانا تارا مهعمتسم تاسيفف 17
 ناس[ ض كرب لو كش قراف لئلدرب تونى قو ترضخت [لاريبج جس اوم فرش تس قو كل الفك عاج تباري نس

 - لاكشرواكة عبس لصد وتاوب كس قورولبلازفسي لب دع لالش سمر وصقل سيصوصخ الكوكا اجاناء سك سدو هرج ب
 جدارا نلوم نانا يح را 1

 ماكحاكس لايك قلن سدرك يداي كك كادغروا يجر كا نيس اك ين تحت يكس نياوكهلاي هذا ذاعم يكس تانبلا هل ما
 ْ دج مالك ات هس تللاسررج رق اسكس لا لبث تعم ناار اناورج ١*٠ لس كس تايادمو



 منج مهرس #1 ه0 لج روطلا ةروسا رسولي مش موا نايل اجر يسفنجرترشو الج تنيك

 لت تدل بالك ث عسنا. لقتل لا تاب كب آكل رايك تن مهلنست م'.......: رف لضواعمرب قلبو تالف
 فولي قولتلك مت لكبح هوم يبارلو قود لإن جراج بح دلت تجوب كس لح نصدر سد نر ناري
 5 ةداببايك غل. 1 نار ع سئاييابجرك لن روزحم

 ىبر ىلا تعجر نئل و ةمئاق ةعاسلا نطاموسم لرد د كلن نفيا نوت مق

 - لير لطوزم وكل ابد م: وكل وم ضفلايدوا سيئ كوم تمايخإتل والك. ايك ا يكل أ ىنسحلل هدنع ىل نا

 ىكل يم حررط ورم رواج انتيك و لاي كس نادل ايكبيغلا مهدنع مارك ئةم... :حدارمايل تس بيفرط
 دالإ قمن اين ورتب كي آول نيك لاس ايلرل وفكر الن لوبا حس حرك لطم هس ديا

 ىلا حرك و داك فأي« تابئاكس للا« ضب يغودومب.ن مئات لسد لثكل وكي فنايامابتارب تابلتبكس ي لسا

 بت جسد اظ وفود اب كس كاما مكوك هل ركون وفك او ورب دب كس لوم علموا حاج ورك علب بيغ تميل

 كيف دبر ذ ىكلتنايك قلي رايوذ رتب كابو كنيس. داق تست كأي لب سر مكب كوول وكر كك

 بارواهس كير ذك قدئالطا كذ هد لال ك- ناددا د4 تمايتو اي روطتنوخ/ايدجد حس لكى وتس: الط

 وركب ليك جي ءاددت اسكر بج لالي اك ايكوم تبا وقلي لص ب# لت ب بسب كن ا بسدج دوا لال داي وكب سرك كر وفك
 تبي بيجر قنك_ لبث ل او ل ارب نأ جاو بسيي هك سدا قاس اهيا لاما ف ركووباتو تس ناب بولخملنكنك 0
 الإ 7 كس دمدولانداي اتوب بولخم نسل اك اه للك

 كن اايك؟ كس نب ركود كن اري ذب تبيبصمو» لل كس درك يوت # لوبا دوبتسروا مك اصروا لو كاوسلس ظنا ايك- هللا مسهل ما
 اكىلا لول كاي حس ىلا تاذ دلال لواسوو ماب وا بسير ركل حس ددايوس؟ اكرانب اين عبس وكلا حس فرط ىكدقلا ند لب

 هس مالك لس تملا كس ارجو متازعو لاما مكاو كيش

 يس تححطصنركارول للي لايت ميل نركارولاكت از قرف عل كس نإ رت اوم
 فيااكن ا ايم يكبح ليناج وسر تتفو لوكس آ قلك و تس كبك ناكر شم وشن ءامسلا نهاقسك اوري ناو

 بدال < اًلاسا لك كو ل تالع الي يءاكدانعروارضومارب كح ييرجقاووم_ افسك انيلع تسع ز امك ءامسلا طقست وا_وداركاذ 8

 ايداركرب نا زلكاكن اس قب لمس شر رف كنا ضرفلا رك كج يلتف نلا- لو تسد ب فات اياك رب تول يح

 بج_جاذب ركصحر متر واامح اك يلاك داب ليي لاسآ كل لي دارك نم سنظل واح لوك لوكس حقبة

 امنا اولاقل نوج عيدا ولظف ءامسلا نم اباب مهيلع انحف انا ولو -<س ركاباجو: قى لش قراب لارا كرايم
 ةسابايكايل اج ثيالاي سل ودناعم ب صحتي او |طتيالمب_نوروحسم موق نحن لب انراصبا تركس

 لقال 5 200 نكرر ايد اكتمل سل وري سون تى يلوادك مس دي تساب
 لصد ل رف نوكأ ايرتلم اما .ن مزال رد لوك كوك حس اشو اندم نقى لكيلا طعس لان حو لب رورض انك
 اور ماد ا نال قانا واي ركل رف بلاط لوا شن حس اركاوم تح يع اراك ا جس قدرك ئاق قت



 مسد جولس تيب 1 ها” ار وللا قر وس: عرس راب تلج م نال الجر يسفر عج تناك

 بطر لكلا ليك يس شوكت وما لابي نايل شتت اضم لوك كم لبو مر رف ومر بج تحطم دتعمدو لوكا يك
 - فاجر لاو رورضانركت مئاعر كنا لش تلاع ما لب جس لدانعودضرلب جس قتاقتن تيل وان روا لت كس نت
 - لكك اجوم لى اك توين ةسر/ دارو كس نا-ةساجالك اد لير و روا تلك ف الغ انركارولاك وشرف مال

 ده لوضفاركتياعر كارب

 زوجت رورظ»دايذ لك ذب كيت كس لولد انكي كمه رفا... كس حرك اوتيك_رّدلاحرالع اكلوكو ىرض
 2 لبر ةساج ال ارتو زعل ناس لنك ارقبج انى ان دوور 1 سيلا تت ابروا لبن ليحل يحكروا وروي د

 لوك اكلاح فرط وق ل اهرثروا ناكمااكى ا تل فرط ولت لني دد لك فرطو ل دش م كريم لول 11 ٌةاكنروا

 _ب_روصقلو لس كي آ حس نوم اعرق

 كس ارثكاري اس لكس درل ومازن ا ل ندد ترث باعك بول ورش ١ نوملعي ال مهرثكا نكلو

 ايد ليا رولكس كل سا كملاو كل دب حس كولا كنا لكي رواهقددقم نام كك ضب مايامرف

 ناايمرد كس نارواك- آب ير قنكج _يتراطنن اكلك طر ظروا ىف. وكس بسد ةيسادتت اسكس تماقنتاورب جت آب سا- ربصاو
 بلا لإ تظاهتررز # راع رواش و نوع راما تآكل - ع لدين زل 21 -- فرط نأ انني ًاروااكعد.كلمُن

 521 مدام وحل عكر ل قش امرا وزار تاقوا لم انرواركذ ق اود ينالعاكللا اداوم لوركا م كذب نا

 : -ة دكار سل ايطدد لع لدتشوني

 -ج قوق ثوم دبكتواربم قروضتيقارمراوممولعم سس لاكبر مكحل ربصاو ........:لوأل سفك اطل



 مسج حارس تيب 144 007 لو من روس! ربأو اي ل نم صرفت رو سمج رن نما

 مننا ٌةَرْوُس

 هيا نوت وتِسَو ناي هم مجنلا ُةَرْوُ

 4 مْيِجْولا ٍنمَحَرلا هللا يسب

 اَمَو ياهلا يْيرط ْنَع مالو ٌةولّصلا هّيَلَع دمحم ْمُكُبِجاَص ٌلَضاَمْباَغ«ا 9 ىؤقا ّذِإ ردا مُجلاَو

 ىَرَه هلو ىلا نع + مكي اَمب قطني اَمَو سانام له َوُهَو َّىَغْلا سي اَلاَم مأ+ ىوغ
 طم ووو روف «ذج ىلا كيد كم اي هَل ”» حري يحوّل َوهامنإ هس

 هلم دنع ىَأ ٍسْمّشلاُنُمأ ينج ىلغألا قالا َوهَوَرْفَتسا ©0» ىوتساَف ماسلا هيلع لرب أ ٍنْسَح
 ناك هيلع اَِشْعَم رَحَف ٍبرُعمْلا ىلإ قالا دس ذَق َءآَرِجب ناك 4 يلا ها الع َقَلَح ل ِهِيَرْوُص ىلع
 ةَدوُص ىف مالا هَ لير لن ءارج اوف الع َقِلح أ هِرْوُص ىلع ْهَسْفَن م هانا هلاسادف

 كلي نيام 5 ىنذأ وأ ِنْيَسْوق رد َباَق نم ٌناكف برَعلا يف دار ل9 ْنلَدَف هْنِم َبْرَم ان مث َنيِمداْلا

 ركذي مل ل يبل ىلإ ليج )4٠١ ىحزأ اَم لربح ِهِدّبَع ىلإ ئلاعَت ىحواَف ُهعْوَر َنكَسَو قافآ ئتح
 ُنِم هِرَصَبِب 4١١9 ىا َّراَم ييبنلا ُداوُف ًداَوْفْلا ركن ٍدْيدْشَتلاَو ٍفْيِفَخْتلِاِب بّذك ام اعل اونا رخل

 ينل يور َنيِركَنُملا َنْيكِرْشْمْلِل باَطِح م )٠0 ىرَياَم ىلغ َْيَتو نولي هنوُرمتفا لرب ٍةَرْوُص
 نهب ىرْسأ امل 40و ىهَتنُمْلا ةَرُدِس َدنِع 49 ىرخأ مة هيَروص ْىَلَع هاَرْدَقَلَو ليئربجل

 هنج اَهلْسِع مريع كَل نم دحأ اهروَحياَل شر | ٍنْبِميْنَعَىَبَت ةٌرَحَش َىِهَو ٍتْوْمَّسلا

 ْنِم 410) ىشْعَي ام َةَرذَسلا ىَشْعَي نجا َنَُِملَوِءاَدهصلا ُحاَوََو ةكئالَمْ اهيل يوت 4« ىَؤَْمْلا
 ةلِدوُصُقَمل رم نع هْرَصَب َلاَح ام ْىأ 4ا» ىغط اَمَو تينلا َِم ٌرَصَبْلا ٌعاَزاَم ُهاَرِ لوْ ذو ِهِْيَغَو ِرْيط

 ٍبِقاَحَع نم ىاَر اًهْضْعب يل ماظل يأ عر مج ىْبكا يَ تيل ْنِماَبِف ىلا قل ليا كلب هروح
 ىزعلاَو تلا مُر حا ةام ُتِ هل مال ع ُلْئرِحَو ِاَمسل وق ٌدساَرطُحاََْر تْوُكَلَمْل



 مسالا ارتي 14: حسب مر وسم !كرسبو اب اويكو شرج نال لج يبق رو رمب تناك ل

 وحرصا ناك ةراح ْنِم مَنْ َِّهَو لِ! مَدُهَفِص «.» ىخأْلا اََلبمِنيلا َةَِلالا ةمَمَو «0)
 فُوُدَحَم ينال هْيَلَع َفطَعامو تال ُلوآل مر لَوْ َوِهّلا دمه قضاها نوُمَعْريَو اهتمي
 علو زد مقام ىلع رواق لَو رع هلا كائنا ِءْئَط ئلَع رم نضل ال ينس نعم
 اذإ تللت «م> ىثنألا ُةَلَوُرَكَّذلا ْمُكَل َلّزَن ٍتاَنْلا مِهَيَماَرَك ْعَم هللا ٌتاَنب ةكالمْلا ّنِإ ضيا اَوَمَعَر

 ةاّمشآ الإ ُتاَرْوُكْذَمْلااَم هنا ِّلَعَراَجَ ملط اذ ريِضَيراَض ْنِبةٌَرِاَج «0» ىرْيِض ةَمْسِق
 نطلس نم اَهَبَد اًبعب ىَأ اهب هللا لّزنا ام اَهْنْوُدُبعَت امانصأ مك" ٌدواَباَو متنا اهب متيَمَس ىأ هوم ص 0 - 50 رم لس رهأب ”ر ل “سلا يصر يوبر مج # سا رم م 5 0 ن١ و 2م رم ترو "وم ع

 0 2 ا 2 رو مع 006 5 مى د م اور ع

 ْعَفْشَت اهنا نم نايا ْمُْل هنيزاَمِم سفن الا ىَوُهَت امو ّنظلا الإ اَهَتِداَبِع ْىِفْن وعي ام نإ ناَمرُب وة
 مَع اَوُعِجرَي ملف عِطاَقْلا ناَغَرُبْلاِب 8 ىبثلا ناَسِل ىلَع «2-»> ىدُقلا مهبر ْنَم مهن ءاَج ْدَقْلَو ِهَّللا دنع ْمُهَل م ٍِء ١ و وت وس وو ررطسم يمس طر سم رود

 1 5 5 5 أ 3 7 1 م

 تا هام تاور مد 7 0 ا ل عا دمر سي صمت الم * 10 ا و ل

 هلِلِف ٌكّذك ُرمآلا سيل مهل ٌعَفْشَت َمانصآَلا ْنآْنِم 400) ىنمَت ام ْمُهنم ناَسْنإ لكِ ىَأ ٍناَسنالل ما ِهَْلَع مه

 رس مل للا | يس 1 ين ع ماسر مصمم هس رد عا 5ع 2 عدو 0 اند ووإ < ك < ىلا
 ةكْئالَملا نم ريتك ىا ِثلَلع ْنَم ْمُكَو ئلاَعت ديري ام الإ امِهيِف عَمَ الق اين لا يآ "هج ىلوالاَو ةرخألا

 نم اشي نمل اَهيف مهل هللا َنْذاَي نأ ِدْعَب نِم الإ اًئيش ْمُهتَعاَفَش ئنغت ال هللا َدِْع ْمُهَم !اَمَو تاومسلا ىف و 2 - مرا ءومعالإا س2 7 م 6 ينم اوبل ل اج د اها ا لن دف“ _ و ل فل او 007 0

 اَهيِف نذل َدعَب الإ مُهنِم ُدَجْوت ال اهنا مولعمو ئَضترا ٌنِمِل الا ْوُعَمْسَي الو ِهِلْوَقِل ندع 400 ىضَرَيَو هِداَبِع
 فقط مرا و عر ل ا و ويت ىف تارا" واى 5 2ع هاف ع الا قر

 ىثن الا ةّييست ةكْكلملا َنْوَمَسيَل ةرخآلاب َنْوْنِمْؤَي ال َنْيِذَلا نإ هذا الإ ُهَدْنِع عَمْسَي ُىِذَلاَذ ُنَم
 2 2 2 رار ىو رو ظل و رد مادو عع هيورز بحجه دل

 ُهوليَحَت ىلا نظلا الإ ديف نوْعبتُي ام نإ ملِع ْنِم لوَقْلا اذهب هب ْمُهَل اَمَو هللا ُتاَنَب ْمْهاَوْلاَق ُتْيَح 4«
 4 7 م1117

 وقم ْنَع طرأ مله هن بم امم لي نح ئأ 4 نط قحْلا نم يي النا نا
 ايدل ُبَلَص نأ كلذ داّهجلاب مآل َلبماَدَهَر 4 اينّلا ةويَحلا ال دُِي لَو ناقل يأ انِركِذ ْنَع
 ليس ْنَع َّلَص ْنَمب ُملعأ َوُه كبَر نإ ريالا ىلع اد ارت ذآ ملعب ىأ "مهلا َنمْمُهعلم
 َرُه ىآ اضَرْلا ىف اَمَو ٍتاوّسلإ ىف موو اَمئِزَحّي مهب مِلَع ىَل «-.> ىرلتهأ نب مَلعآ َوهَ
 اًوُلِجَع اَمب او ُعاَس َنْيِلا َىِزُجيل ُاَهيْنَم هَ ُماَقي نم َلِضَي ىدتُهُمْلَو اصل ُنيَو كِل كِل

 70 نس 5 2 1 ها نم ا كي 17 دى 2 2 - راما قا ع 1 5

 َنيِبَو ةنجلا يا «©1) ىنسحلاب ٍتاعاطلا َنِم هريغَو ٍديجوتلاب اونسحا نيذلا ىزجيو هريغو ِكَرشلا ّنِم

 هيلو ةرظتلاَك بوند ٌراَعِص َوْه مَمَللا اَلِإ شِحاَوَقْلاَو مثالا ركب َنوُبَجَي َنْيِذَّلا لوب َنِِسَحُمْلا
 كِل ٍةَرفغَمْلا عِساَو كبَر َّنإ رِئابكلا باجر ملل ٌنكل ىعَملَو عقم كيس وهف ةَسْمْللَو

 1و 2

 نم ْمكاَشنأ ُذإ مكب ماع ىآ ُمَلْعأو ُه انُسَحاَنُمابِصاَنُحَلَص ُلْوُقَي ناك ْنَمْيِفَلزَنَو ِةَيْوَنلٍلْوُبَعِبَو



 سو حاربت 14 01-ج منا ةدوس عرس ٠ مسا تلج ل الجري ىرشوسمب تناك

 ارك رئاوف كورتأ هزينت نو وف نع هج كادوا نم مآ مكاَبأَقَح أ ٍضْرآلا

 , ٌمِلاَعَىَأ ملغ وه َْسحَنةمَبِلب فارغ لبس ىلع مآ باحغإلا ليس ىلع ى اهزحد من ل مكس

 ع 4:9 ىقتا ِنَمِب
9 

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب «لث تايآ ل لق ميم قروص 00 يقر

 تروا لت رت(ح تهاط ار مالسلاو ولصل,_زعرج ) يحاصس داب يهل لس و( بن اغ) بورتو بنج ل (هراح رادع م

 نبا( ل ليلك ققو) لهن تان خاب بآشدوا( لإ كس تلابج كى ديقدب قحالس ةيلوقب كرايتفا ورم )ك . وم تسرالغ
 ريب دو تقاطاذب وج اتركم يل( تشرف ليا)و ناهس كى ب ( نا )وج جس قوس جرس توا اكن لا حس لك اوخ ( ىلاسفن )
 يهرانكر بووك( 20 5 ام ياو( رباط )راووضر تروص لسا غرف هرم( مالسل اريل ل سرج تت رروصاوخ طوب تما )جك 3

 كك رغم قرشمااعليد حسا رتراطوكنلا خقق ترضخت + لب ترروص لس ىلب ا( رم بج كتلك لس سا تن قفا جرموس )ادق
 لست ىف اوكووخ كرفس ناس قب ترضخ [لكالاع- كركر شبة باوك د 20 ككل يمص رانك سدا

 كيدز دشرفوورج ( سو مرادوم”ل ع لكش ىلارنا ماسلا يلع لرش انج هت ايلر كارت اتم ف# لوبمن هدصداكل ليك ايان لش
 اذار ترضخ لق” )يور رلص اذ متاع الكب ( رادقع )ارب 5 نون[ اودوسمايآ ( رابع رث )كيد ظروارمج يأ( بيرت )

 ناييوكى و ل ادور اقب ترضخت خل( لبر بج )يكل ذانهكيدج لامر فل ذان قوي( للبرج )هدنب ةتيسا هس هثلارجب ( ايل مرطاخ نولتروا
 بلت ايا نثنج تارك يرث في الات ) سلو( حسبو كف :+ ناشلا مظل ساي, رف بي
 ل وه سايد لاباس رك رام )وب زل يحس نايك( تروص كل ئرتج حلك ىف )اعلي د وكي دج نس( قوبن)

 لب لك لسا لكس )وك يشرفبذ- لوهروا( ليج ملكتي تعبك دول رتب ذل ترضخ وج و(ندكرشم لا بايخ ) قلعت
 ئاد للعدل فير قت لوفاوسآ ل من را بشوق ترضخ آب سحب لاب "رق 000 املي يكوفدروا لي(

 ءاربشروا ل وشف لابج لق ىكئو انا عنج ب ري نا ل ضس لولو ودخل رك لد عرب تيكر اكرر بعت ا

 0:1) (اكوادجحس لوما رينو لاي ذج) وتر ثيل ب زجج دج د لحتؤتر تلوين قدس بج( سناك اك عراودا كل وبر وا

 ع( ل لاو لس لوبا( لش تءار ىلا ايكزواهتيح_رصقسروا لومرعوا رمد ولد حس وصقل نأ كي قش تروا قك د(

 را وقام أ راسو اكيد فرفرر نب لم تولع بماي يئانج لاين ان دبى نان ) كد تارئاكعس ذي ذب كس ءاكطمدوي

 رود هي دج )جس ايكروكل م لاص كس تان*سرسيتروا لك زعروا تنال ف مئالحب ( كح واب وسد كس نول السلا ديع لضرب رولان سد
 ار ديكر واتح درك 1 امون ناكرش كنت تم لور ل قلب تلم الل لنا روك أ( هوالعل

 وك وتب نال التت يار نتن فو زج ىلا لوعفضروا لت تا وخمس ساروا تال لوعفماكم تار فا هس لوم كراس دامت لاب كح
 قلاش 2 كس شادتع رواه 3 دورك لبي رك ا هييج و تيرا كن ارك ومجوكرو اتناك تددقوي قرب زج اى

 تب وف حررط ا لاين كل كس .طلادوا لوم يقلل < داب ايل( اكون: ل ذانر ب تاه كدي وكن لادوخ كئالاع كن ل ١

 ل لوواد اب #داهجتروا نس مكن مج لين مان قت م ع( هداك )يي ايكردتجد مقتل هزيمتلمو زاضءرت املا 0و



 00 ني اجرنا رس رت 51

 ثاياجول ىلاشلا )تأوي - لكى ( ناري و تج ) لد لوك( ىكت دايخ كنا )9نذ دقلا( د: تس تجوب ركانب تب ) جس ايلارمحت
 لام دلال ب كح لكس نإ يعي م اووا تالا لسا فرص( له نك

 رف ءدجتاس ليلو قط ىلابز لقب ربت ) ل ؟ت بادب حس باج كبس 4 كال اي كس كاسلكالاح( كح لوم ئئاقس لاب كس
 ابا لوم قئافس كل كس نا تب يدك )جس ىلاج للانمي اوكن انا( رب يس لبي نا )ايل( تس 1لاتأناب تا قي الك
 0 نو دوجوم لش لونا أ تش رفعت تب دوا ( كوت قت كس قلالي لوو ذب )ايندروا ترث آس ل رايتس كادضوس( حس

 ( تل لودنب غخيسا) كك لتشنا كعب لح ىلا وكس لماء اك كار ذ شراغس لن لا( س ماركه لاكن لا لاب كلفنا
 لاك مولعمتر اب يدوا ايار ىضترا نمل الا نوعفسشي التي آلا اهيج ) لوب ىكارروا ل دتزاج!( لابو) لو اه

 و نسر تزافا السل كس نت عاف شاف سور هس لوو اس فاو كت عافت

 )ساكت( لن جكس فلا تانب لت انج) ل تس داكز حس مان لويعوك وتشرفوو تر سين امياري ترآ لولوج( هنذاب
 كس ناس اليخ لسن اق روا ( لك كس رطل # لوهفاوجج ) لت عد لكتب تالايخ لسا ب فرص_ لكل عد لوى ( تاب

 ) تحبتتى راب وج كن + انب لايخانا ضخما يآوس( وبب بولطم ىت ملك اهت هوتاف قلم )وم ليقع قلك ارو لس _لماوم

 ج هس اكماس داس« يد) كل جسدي تاج كي وجوال سا ىت كرت ىواينو فرصروا ارك نكن ايعداك ( نآر ق

 رواج اوتاكتب حس تسرك لا نو انناج بور اكدرو اراب شاب(  انامحاب تس تخول ايندزاوري رخل نا ثن (

 جس لإ ناث زروا لوف نسيج( مل بكل طا ذاع فتان لوئوورقلا كلم )< ب تسارواروب < انناج بوت ىلا ند
 تاو تش رواعس درك ارك جس امك هد ليث فاي تيد دوا دارك لب نئثعجس كك اكسس مو قل ) جس لئرايقفا هس قت هللا بسد

 ةرمخاو ريح وأم كي روا- انه دازس لك كس ماكهح ناوك ولاو سل( هريخو كرش ) ماكادج هوك جس يدي كل ( سدس د تيار

 را ا ل ا لوماكك يت كس اوك ولاو هس الاب
 تخش لا ركرانكو لوب سيلا رن مرا بتنك لوم انك وجيت )ل لافي ىلو مثمر لو تتح حس لالا كل ديايح

 قسوم لشكر كودو كس يآ بغالب( لل حاج بس درك فنعم 1 ركب تس لوما انك ب تدبلا انك # وجت نتن

 هس ودل ذامفىراممك هش ةسدلا ابك ويد ج لوم لزان اختل وكول نا تيب آلا لع ذل وق قروا ل تدوص لا )<

 نم“ تدنما )هت كنس يسجد وا( ايان سل مدة اداب كح بس الهقادييدب نام ز لابي هس انناج ب ونوم مدد( سس دايك

 رار وطب تبل ورك ا يكتم ىلا سدوخ مت( حس ىدني دوخ تن ) وركامجج تم لدقمول تيس كل لاا لع يعي كس لئاءؤي( < ك

 ؟ح ناوى قبح اصكتس فاو بوث كو( ع تابهدم انرك راهب اكس تنل

 مسوس حارس #1 ه0 ال رما ةروسم اح رسب ماي

 دارم تبيادب موب يفارق ءاتس ملاحم اعداد اعنا لوقت تس دارمي شتات ييطقتروطل_مجنلا لاما 51 ا

 -اناج ركب نا ذاك اس لو مروا كس دارم لبق ىف تخرد كيد لس 0 دارمانوم ل زان“ قوم رواد لع

 تت ايكمراشا فر طاقتك لؤلود كف # خلو تكس كرم لم تي اوكروا ل كس كرم ثا تلالط_مكبحاص لض

 دج ماعلا لع تان دظلمرش ل وقل سس لخناكت ميا فروا جانو حس لوق قلك ت الن كءع_ اناجابكى تكل ول رى
 3-5 لم 5 تارطط” ضني رتب حس للاي تعايد نرش هواجس رارم قو ماع سس 7 قطنيامو



 مسا حارس تمي 1 تاس الج منا ةروسء "عرس راي ص روم نيل لج رسقلجررشو راج تنل

 - لت لاو لوفر شو دالي قو لم سدت

 تا اهتجاك قبب حرض ع لاا تارطت# ا ىسح والا وسه نا
 وفا آى قلاطمك قوقل ىلا ىو كف #لكراهتتج اوكي آب تجب كح لوب ب ونمو[ ب توم دارس ومكر كادوا دارم نا آر فرص

 لن ترروص ا كيس بشرب للا بلاك اجاب قدئوادخ عطرك داهتجا ىارواهس توم قو ى ور اهتجاروماروو لجلب ةاءرف

 ل لبو لع علا دلكالاح_ قرم سيئول 1 *سداهتج ال بآليات

 - ل دارمي ترضخ [ل يجر [س كوس فروا دارم ىلا هت ثلا حس لاك ين تس رف رعب ست ئوقلا ديدش هملع

 ندا وا نيسوق باقك هنيب و ىنيب ناك ىتح ىبر ىنبرق ءامسلا ىلا ىب ئرسا املو_<س ى تماود
 < لوقشر يفت“ نسح رظنمحلابعنءا ةرموذ

 مرددرب روظم اهنرو_هبس تصوصت اقيفي تر ضختآو اج و«راووضر لكى لست ار مست ناياف رشم وطب لضرب قم ىوتساف

 هت تا ركاوب لكلب ترروص كى لق

 للارقام رفق ليث مالك ف تروا سدا امير قوداي نأ ايم ل زن قتل داياككل لو ول لونك ر ئبلا ىلا ولدسلا تيلد_ئلدعف

 --ئندف ئلدت مث تر لاترابع لما
 انلااك “سواق ”يركس اد كضتنروا حس. نجاه امس بس اقول ص اذ ىلايمردك_هفذوم كن ذكروا تناتكس ناك نيسوق باق
 كا ثور ترك ادحتاس كارير وا نس رك يع اك برقر كوك وفرك فر او 2 رك و رباع قاب د آوو بسب لن تيب اج برت جس
 :٠ تكهسارب رمل ازتناورواجبروطباك نايت ين شن لولودركه [ دل ايو مولعم

 بجوكت ما كي آرواوكي آل دارمداشراي وكي روضتكى اخن نتالي ار كى تروا_لو<تاراوزار مالكي اكل وسرودقلا ىح وا اه
 -اك جايك كل فاو ىو وتم رواء اين ديب اكس اج ايك ل فاد ليي عنب كك
 -ارفدتت اهم نس بآرلومجيتنعس غرامدو لد نسب قث ىفر ام داؤفلا بذك ام

 - ليي كل دارم قئئاراوفا ن# يستروا لع لش يك ا رقدخ زل رواسي ةن دس جكس نأ ىشغي ام
 ناهياكورباشم ىلتب_احاماياررف رف“ لق ٌئرازام'”ةفاتومدارصدت ” اهم ىلثزرو_< اك ايكل الدارمي قرمان كدللا تس للا رصبلا غازام

 هس لوسي ثلا
 نم روا_<س لتشع لول لاذب كلطم لكروطب تدلا_ب شئئارم ليضمن نابي كيس ايكوراشا حس ماظعاتفلف رس ىزربكلا
 كاقارب كك ةساجد م نامآ نم زررط لت سفر فرس ل نش لين دارم لاين انن تاس ل هيضيعست

 لاكمي <سفرفر دعاواكل اس اتم ايي -اوهدجتاس مداخروطب فر فرز ةساج آس ولأ راسم حرر ىلا قت راوس

 ”الورانكروا فارطا هس ميش لع ار ضنا لإ تكفر فروكب سس قرافع قراند امك تاخرت بلان« نكات نير تمد جس
 لب تك '"فافر
 قدام 12 1 مسكر نكي تل (ماييفنشسا_متينا رفا

 هك فيل ث فك الط كيد زنكي تروا اى بستن لعل ل سار كلتا جاك جيد رست يؤ ئرخالا ةغلاثلا ةوثمو
 ولو لك دعب كس فرم لاااهق ناهي وتسرو ا امالحكا نادك لل وب احرك ب رم رتب كي شكل كمان شاك لايخاك تروا اق لابتي



 1 اربي 14 هابل !ةروص رسوب 1 3 0 نال الب رييفناررشومج ناك

 -قد.أ عروش للابن لرمي اس

 ناهد معو وتشرف نير شك ساد كم الس هللا تانب مانصالا هذه ىنوربخ! كح رروبش ىل اخ لوعفماك متيثا رفا

 لادوات داعي ذقت لوف ك ل ا سس انتو كيو زار شم راي 2 2 اء لاني

 ودم اضع لش شكت حس بوكا ايل اركي اضل ىلا يكل تنفع زواك حف كوكس ب نانو لتخ ئزيض
 0 ةيرطل ناش

 كب اوت رسم ايكيا. فه وم تيم بكل اهي مي <. اجاصل رم اك قلب نجاحك لب انكم اا كيس يشيب لاه -اهومتيمس
 دج فوزي انما لوا لوتفمروا جس تس ليل لاصتلاو ف ذع مالكري كلت جر رك راشا فرط

 جس لأ ب وصنمر و كف طخ نلروا يي ردصم إي جس. لوصوم ا. سفنالا ىوهتت اهو

 572 00 وك لك روا كلاعب كرافك ح ديك امووصقن سس لارواهس لاحت لاذ ن وعبتتا عض رخل مه ءاج ديقلو

 ىف وبوغالس

 لك اه ع شاف ل وتب لي ترزق اووصقلسسانمروا جس رفاكدارمحس نانا لابي < قرانا ماهفتساروا ب عطقتمم ا ناسنالل ما

 - هكر دي ءرملا ىنمتي ام

 0-5 دج انجاح انتج وك ةرواساننب روماكى اوجد كس تار فاطعولىكا شامل لول رن كك ناي دج .ةرخ ألا هللف

 انتر سود رك فبكس ترم لكنا تريك ني مت نابي كس شلاق يقتل مهمركا اهو
 2 رعب * ايل دارم نانا ءلئر وفشايس_لا_هدابع نم

 ةعاسلا نظا اهرب آل ئوج ريس اتوب مولعم:رريلسأك ترث  اكرافك تس هللا ددع ان ءاعفش ءال وهي آت ركأس ةرخأل اب نونموي ال
 ت رف ةركترنلا لاهي 2 اسجد وج مولع اندم كي د0 ناح ىنسحلل هدنع ىل نا ىبر ىلا تعجر نئلو ةمئاق
 ست الممكن اءرفهس ورم ترك نس اج رك تف آل ةساجابكل وياي اق ىلاتحا ضو انام را غسوك ناب دس ايك يار
 نا را نو اسووخب

 تك رشا تانبوك وتشرفوو حس لا ثنو لت ل ع ةكنالملا تدحجسف زن حد: ةقكت ثييئات الش كال ىفننالا ةيمست

 د
 ملعلا نع نرمين دانب كديعرفم اكحادج ل لوصاودن اقتبس بولطم»+ اوم لكل صا طاليس نارك انيش قحللا نم
 -ايدبك امكهت
 ىلكناح لديه تالق انملع غلبم ال وانمه ربك ايندلا لعجت ال مهللا دهسا ساعد انج ملعلا نم مهغلبم

 تت ووصتغلاس مب روض“

 هس لمد كول وت نمع ض رعاف لتي _كلبر نا
 لو ا ضني واه تمل لك را تاوؤسلا ىف اه هللو ٌانيذلا ىزجيل ل < ايل رشاش تاوُمسلا ىف ام هللو

 .( رار ت ملت كل ض نمب ملعا وهت_ ضبا ابكت لع ملا اء قيل روض

 وم ريساب تنفو لا ليث دارس دسحل ااا يروا لوم للذصاب لبي ترو با تنج لقت ةبوثه فو ومي تفتر .ئنسحلاب



 هم

 سا ربت 1 ا طم اةروس روس ؟ترلا دلج» نا الجر ري ررشورمج رت نام

 تهدر دمأاب هو ف نيل جل بوح يد نوبنتجي نيذلا

 يم هللا لوسر لاق ثييدع- مس آدحايديكورب للكس ب فيآكس نا لمت« لؤي لاوقا فلن للسكس هرييئ انك مثالا رئاسبك
 مرح ىتلا سفنلا لتقو رحسلاو رئابكلا ربكا وهو هللاب كرشلا لاق نه امو هللا لوسر اي ليق تاقبوملا عبسل اوبتتجا
 ضع ور كك تانموملا تالفاغلا تانصنعملا فذقو فحزلا موي ىلوتلاو ميتيلا لام لكاو اوبرلا لكاو قحلاب الا هللا
 كن ايديك كمر لكي دن ضروس لف ؟ت ضل اي ديوي نلجكيو ناس تروا نإ ا رفو رمي انك ت داس نس تتارط>

 لآدعإريكتدشاي ب اذعتردشرب لاوءايلآابأهرببكل ش عراعتبا اي شعدع اين آر ثووانك جس كف ىكر قفين تب حس بسس
 ده ريك دع

 ت.اتبر لبث ريتص وك وأ الج لرظأب لوتس ل ارو شور ييكءانك لوك ذة اب كرر لضفاس رثبإ كلون تكس أطع نبا
 ربك اقوول 2 كر 6ك [نلس نب شحاف انك ريكو رعبا دوا ورم ران/ ريغ 2 قرر ردوا وربي هانكس ينو لاب رق

 ةريكروادريخص__ تارعخضتاروا نيت تس لك با رمهس تروا اف لع سا نبلا د سيخ ذو ريغ ل ا جس توفل
 ريفا شا كبي قاذاكق شعروا ب هربت طاف دسدانك وج روذ هس هريس رابعا كس هانكس كي دانكرج ده اناء لاضاوك

 - ل تكل دانكن ا ذفداجس كل كسريثكب سنتا ضيعت عكا لاب شي دع نرفك كاني ل

 ىناكلابم لب تكون ونج لوم سملاو ممللا انجلو تكدكرجر تروا لول صارد ممل كرواروصت ومتش_ ممل
 قرج زاد أي لوك اري كب يو ننس زج ىلا فليم لانج لفك ماكل تك يعاب اناححاسا وتم عطل ملا نرمي
 دوج بوق لو تك مارا برع باكل ب تك
 هتك لضم ا ريبج_ومي شرار صا كي مج لق سم نزلا ل تكول + بي راس انكم مل مكس لم حرايضم

 ليلقلا الا اهلك رئابكلا نم نوبنعجسي ىا -<.اهكوربيم انك ضن ير عطف عسل لبن تمروص اد لبن لكني نام
 ار كى وتخمركوج ناجم ف احم رئاغصدجتا سكس بانت اك ابك ا غ اهو لص ثنا تنو لا رارصا الب نيترم وا ةره امهنم

 ترابع للام تنمل اال اتا[ ابايل كك تبجاصمالاب لع رئابكلا بادتججاب رفغت ممللا نكل تراي رضمتل_ساعس
 ٠ -َتلاعوم

 ريكرادرب نا تسجو كت ضرك يه ذغاوم ل ئاقروا ل هانلهج كا ئاغص تبع تع مك لري - 'ةرفغملا عساو كلابر نا

 - لو ةايرف تدبر ب كل ف رايكردا لوم ل ب

 ل تا 2 فئاوح مدت احس لوا مكو مالت ل ْس دوتو بجسر“ مك ءاشن اذا" فطعاكل ا ةنجا متناذا

 0ك قل لب تزاجا

 مشا ناءاساكت كلب دج جساتاج لومي سنس فيرى ورسددروا نس كفي فتى غب اك اح نوم ليس لكوح سل اوك زق الاف

 < تعاطدو ترسو لص تبلا جس قروض عين تروا سفن

 ب تلا الب ثحايدوضوءاي نيد دق ل اقووروا حس مولعملر ثنا رف قط ىقتا نم

 شرعلا ىلإ هبراطو ليئربج نم هلو انتف فرفرلا ه ءاج ئهتنملا ةردس غلب امل اي هللا لوسر نا ىور......:تءاباور



 ”ءاماربأ ت14 اسجل روسو "كرس 8 2 35 7 لج« ناالجر يضره تناك

 نا ةريره ىبا نع ممللا الا . 1011171

 - انزلا وهو لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا سم اذاف « ةرشابملاو ةرمعلاو ةلبقلاو ةرظنلا ىه ممللا

 ورش انج لين نائاضم بم كلم تروص اك ناطاضعكس تازابم» تميت تملاسرءديح و: من تدوس ل ...: تاب اطلر

 بهسابد## كاي اريح أح تااللا متيأ رفاتجآر# < قاروه حس تلاسرءت روس

 لاب حس رافروررقسرواهرعاق ابويا لب تنام ماقلت ب ور ترولظ و راتس رطل تل ماو 0000 4 نرش

 رج ركاهراتسو لك يعول ظل تس بورت اك ىو ىجارؤ_ج_ ري متسارع ى راس كبي 1 حرر ا اوم لير عوارعدا بارع

 522 روسو رفعت برص رطل حالو رس ار رار تسار

 ل طسو لس نا ةركردا لق تيارب نوكأ يرط واج لوم لماع لامير هراتسةررظ ترك هاش فرط لئازن
 1 نا كس راكم مد راكد كيس 11 هراثك لل «٠ لش لامع لل طوع لبو زارتا اكسس كو راتتس

 لوم كوجارذ كل و تك تمل اند نايلاط تنقو كس بدرغزيندجساتوم ناياض برق دانك رفع تبن كمرانك رشم لك
 تمد ترضخ[ لكي هراشارر لن لاي وكيس قار ركب نك يأ لع ساكس عرولطفالغ ب لن ابد« موركب سس لام

 77 زك مر وول دس رول ت يادي تاوورواوتكب

 حس قشر كن” يئ دات لاضردكس تمد نلاسآمالسلا متنا لو تييارب باق ترضخ اروا تيادب مم ارك اين

 فير شتلس مانق وت باه انوج رول ب احم باق ادعإ لس فسم ب ان كس سودا مانت حررط ل راهب قت يلو« لاهنت ىكايند
 كح ايان قا ماظئاك داحس قرب اظن نس تددقرلا 0 ولعن نزف ع ربل اره ةداع فج
 و ماكر دق سم اظناكب اتبا. »باق ا لاعورروا لوراتس فلاب نادك س ما ولد سك تانك ازتخا رول لازلت كس حر رط وك نا
 بج ةسبلاو تداعسو تييارب كم اع ليا حس نهيب ايانوم وضم
 هت [ رفواشرا ب آيوج لسا سكس ني وركب وم قدي لما وخ ىلاسففرج اكن لييبا تس كرام نادك بك اف كيا قطني اهو
 ناك الكلس آب سج رواج اتو# قلب اطمدكس متل ساروا قو لوم قبلك رتلا بس لش كرس ثيدع اي لع تروص كن آر قم وداف ل
 وتوك ا حس دلل الاو تب قرروا هس ف 1اقورب لتس لاعاكى ا نيب د ب امكسوم ف اخ كس نقى نس بك م كاك يآ ةلعس لاح
 10 هروآرو زءرو تفاط لانا كو - < اب لكي سآم ازي سهل رذكس لترتشرفالاو ال قولي ج انمي ب قءايك اك حلملنخ

 -<ايكبابرفالب ميرك لوسر لوقل هنا ل رروكو روس سس كى جا لي نانا لاربج تشرف لس
 ركامثا كتب عرق ناس آركذاعكا سجون ويقسم كول م قس لمك ي رف قلت تقاط ىفيا نس لتر جج دوق لن تمياود يأ

 لم تساراك كروز يا ى تشوفو ورواوم لاح اكغ# وم نا اكس بآرك يآ ديل ذك ناطيبخ مالكي دكا وم مولتمس لان ايد كي
 لح كب ى كبي رك لاك اجا يكن اطيش دم نلاكمااكاف رعت ىلاطييخ

 ع ايئايكءرصو ّلادخاكتظاذت ل مكر نوظفاحل هل اناو ركذلا انلزن نحن انا معك ذل آقورمي

 - ليت ليسربتج ل يلركن فقل بك وف لال اسانن حس نا لك ناصاي دوك سرج ذي ترضخ[ دججمكيشيياب دنا لا كب #كبا



 م! جارتي 144 ه٠” وما ةروسم غرم سم رسموا ١ 0 5 ل نان الجريح ررشو مج تنل

 صاد يد لم لضم دج لرب ةلاكيددكفاس تكيف ل 5رم لكل بدك نازج ردد لوس نكت

 7 او تءعاهئ جر موري تاي افلا كلا كي ارواز 0 1س رابعا لس ىرورضملم و ةراعروا ,يلص تان لع تروص ل ئرصك

 - ابد لات 5 سلي تل للا -ايلركةرباشم قبل م تروصو لكن وله كن ارب رول

 لرب < لوم عئرولط ق داص تحس تدج جس ايكن ايبانومرادومناكل ربت حس نفل قر شم لورثكا لل طمس تاور كب
 8 -ايارطلاربك حس دوجو لس نلا كيتو راك رسود تس هس داثك9 يأ نام [تنو لا ارا سكي ب ىرك ب لكتاب

 لاس آل كلاب. و ولج سرج لابي - كلوب وجبس دوا اركي -اهت صيد لم قوات فس يآ ترم لبي لكوجر ظنم برر وا لومتم
 لك جري ك2 س1 لاا رفلفح الط يآ تلو اج اوموأر واع د دق حس هرانك كي د لبن ناايمردشدولاو تيس دانك

 -ةج لذا: ماكادواوكي امس دوستتتو ل اان سلس اف هداين حس نرلاكوداب ايودرل م رث نتا بألع للبنا

 -ج ىلركاوم هليكى ليت اسسكسفلابمرواديك ات ىرول بيك بك اللب حس لتلك ك توا لي ىفالا وا نسوق باق ناكف
 رلصافودايز هس لال بلمس انركرباظري دللي كس لاايامقتلصاذاك “نيس” 1 يؤوصقلا الب ب كس ركن تتح بلس

 سات كقافتاو برق ى لشوا ىلاحور_لكدج لابي ركسانالجوكق افناو برق ٌةروصل ب لاو ةلمسس “نسوق ”كثساجاهك وباي -اهق بي
 ل نا ؤ روصو وا قلوب لص اهممالتشر تح 7 1 ترث لاعوررت اسك تروص اتاك 77 النرد اس

 كنب ثعاياكزاينا نايمردءكيطرامو ءيلصا تا لوم لنوفك

 درو مدنين يضم د لو ايكو اس ةدبع ىلا ىحواف_ ايلركت هخايغريروط لل رتب ا ترض

 متاس-اهق حالك لعب شب كلير جروصقت اهي جلا و قاتم تفر كل رجلي نايس تجعل« ولحم
 حس اموم فرات ل مكوك يت تر رط لوفوو لوا ىلا ارم جركل محتار تم لكان لير جو وصق رس ل ركقو قت ل تلاع لما
 ل لاولروص ل وفواكه .اجايلوجيروا ع دش لابتلااك حرر كك ساب تس ريعطق ل م نيقير وا اجو تمخاانشرم روع دول كك وردا

 ماج ابل ناي اب فاص قري كل ديزاوأ تقر لرسول با مفر طور كراع قدر د وتقل 0

 - اتم لك اشار[ سا ضلك

 اعلي د سهلت 1 وكل ”رذسي 1 داؤفلا باذك ام_ ال ناييو كير د راو رووا [ذ لق حرض ١

 اكيآ وك ايياوم يك ارنوب اكدر ار لل ل ل ل لا اتنقو لاابكح س دانا ة# لورول

 ناني لابوك ورمود قون نانيمادوفوك وسرد نرو لي ةيبسد لا ؤ تطرعم دش فليب لولو هس سوربي حررط ىا ىلاعت حتا سل
 < انليوب بيمن

 مللي < ليك "اني قلو واهم اح تنورعمس دادس دج رواج. ايكايكركةريوااك ان نبك داك رروصلص ألك باو اكشاي اد لسارو

 يلق ع ساي قطب كارول ىلا نروح. نج_راطوفكب طخ كس لو نتي لس ان اعلا ناراصتلا تا

 يح اتذ__الج ضر مدور وول :+ ذاهب تاق ض نر لن 2+ نيج كا تاساض اكس ناب ينانج لم ًاكاظلا#

 .بكتسات يول اوح شراع و نك 150 ا <ساتوم لدالاو لا ردا لص ااوم او مولع يحس ا

 هس لالي لاا وسكون ردا باقل لم نا دايك ياررفلاذاا كى ا ل تأ ا



 0 حاربت تك فصل 2 مم مب لع نك الجر ين شو دسم ناك

 ندي 0 1202 ال ست رقع دج ابيب

 تبي قداتعروامض ياهو دوجواي لس ىا- ترسو يوزن نأ نوب تسارف بحاصء لأ ىزء نيم لنا حا كيو عرضت

 ه2 ةامذابع 0

 اطفودايز حس بس تايص ليلك لو كارد سلو ارق ىري اه ىلع هنو رعفا مس أكل 110 قرت كنب

 لول ترو انتاج يك رايت كاطع ترانا للم نلا لالا -وب: تس كفالتخا لين تايرح ميك بضل إن تس و: كاي حس
 - لج قلع لكيش ده لورا قل تايصيس داهمت

 تدرك جس لجو نايت بشل اب حس تكي دوكؤتج لارإيداب تدلا_ ديك ناهي ستي ورم ليوا كلك وع شدف لمي ردوا
 نس لالالا قال تل اجو« مولختدب ب ارواكزج لمن ضنك طلف لول تاب يلوا جس زج 0000
 قر دل ييج_ةساجد#ر رو اد ل ترورض كف ا 1 لير لطم ا تا قر رمل

 تور لع كس تس قلي بلم اكس وب لسع تفوت - اع ر لاك مدجاع كف الجكس قكلج تكي دراي كرست

 - لا ناتي قت كك د «راب ودرج« نأ ؤ تروص لاول اجد ماك اسس. اجوم تادالعو ناريس انج
 ننز يلا تر ايمن و نا د 32 ري و لكي تلح رك ناك تا. دقنن نكس ىلا ندتسا ىرورضر وبك ناكرب

 ا ناو هود لوم كل ناهي بآععس لادواو ايكوم مولتمزليسآد يار وباكل رتب تسجد كيس داظوفكل ع
 قى ل هرابراي كل كس تخاشرلا ل رتر وطب كب .رضترواا ضعاف شرقي حسم جنود نا فوم ير نت كيل [ح الخ

 -جسداشراكسآ لوم ترورض

 ةردس اوم قوت ردس لم حرارته انج دول رتبي لك لست وداي ودي ايكو موو ىو ووؤا سا - ىرخا ةلزن هاردقلو

 ىزكم لاثم ىاهبس تخرداكق رجب كيب دي نلاسآل يناس كس ل ثيداعا- لين لسع قرف خس ىتروادك رجب لن تك

 رم لؤ تنك لارو لحي لامعا مانت كس ني حررط كا لئن آرب لبن تس دنا لابد لتي ماكح ا مانقيكس انا ملا عدك يس ىكدناخ كأذ
 تا حرررط تاج كارت ىلإ تك كلك اقرب لوسد»ا سلجهسايندوكر يورو كس تنج رطل لإ تسجد

 مانقروا لصربج ماقعيي 5 روا كوك عررط كريب دك ناو ىارشلا- تع راقب لوري كابي قوت شر»كس كر

 8 ل نارصقم اوي المكر لابي 0 ترحم ناع ا ىركا اوه مولع ل قشور رفع ا رم دواس لش زكر اكن وتشرف

 رظنوشرف ضارب ةيسربملا امن اياكم تكس نوتشف اها رانك ى تايجر اونارب تن اةررسروا_ كوم زايقا اك رروص, لش ص

 نا لزاما كس تراي لروح تساغر» كلتش طمس تبادر لبا اانا

 2001 ا م دل نأ“ لمح دن كرر رش تانك لم تءاراور ضتروإ

 يس دوصقنيكاج لكل خرج تطعم ل افلا نلا-انق ناي لاقت لام و

 تاأروارب روطمس دول تس لاو اري مكن كد سرج زيكا تربت قيال جس اناج هدير لانا كيا با 0 :ملازا كتابشنج :

 ا رفىفط ام و رصبلا غاز امك ك فس ركروووكيشلا_اكوماوتايككاردا.دقح اهكاكتددوص كل ضرتج لب تلا ىبارجج_انومب لثأ



 ٠ سا اجا ربغتمي 14 نا ل ما ةدوس عرس 1 7 دلج» نال الجرييت رشدي نال

 اك تكتك جررط تود نانا بتي رك زج بيج لع لا اييراشا فرط كل اتش لاجتاكح يآ ع لوف فو نا سس
 للتو اتب اقلك نا هاتاجابك ثق يل كس دب وركن را شتي دون ادفد ضان كي دهس لزج نقتل هسا

 -اتبرلييمءابطتاارول حجب

 مانت قلتم نيدو رج ضخ جس قا رفريك ا كطاهضناو لالقتما كا ل ىزسبكلا هبر تاياآ نم ئاردقل 11

 .انتق دام ووصقنوج سايل يدرك ازا ىلا شاكت اب

 الا الكس ا نيل نال لوقن كس نكي د نمش رعت ماقيراكجس لجهد تاب فرصا
 ؟س امي دوك ت 0 ذة

 كاي ترضخ[ تح تاز انلا- بسكن آر قو زج ذب حس بس لش نأ“ نو تارقط قدا ال قالك سي باد
 نب ةعاج ل كنت ؟ترالاقاو تاشنناست ,رط مو قت لاونج 00 لول شدو ايكوم نلقي رولا ج2

 نام دج تل ناي ب رلوكد وكل سرج لي سولكش كرس ودمواطعاس تمدوص لل أ لقيا اك 2

 دلل رقت ر ترروس لف رع اج 1 قا لا يج_لكراهب ساقي رظ ضان كيك [ البي نكد ترص كس يبا

 ركع يارد -انبد ليل كش اننايبياك ا سن لوسابفلظدعب كس ةنام تقيل 72 ىو كوم ناوي دايز ككرداكي آ 2
 00101 درج قتو امن ايل يامر را رثاس لب بادب كسه لسن ل أوم ترتوي آتنو لاس مخ 2من نابل 1

 ؟

 لو رعب ل طك روج ناي قا ثداكر دوم لبكي تكي رتيبولشسج م 10 كيد تريولخم قطب يبل

 ل يور كر 1 اجو هر تعا وب لس لاول تعلو كردون وسر قل اج لركن سكش اكردد

 رحإ ك تخايش لا شاه لكي 1م ناكرب_مسأل ا لوس! ل نايت اك رد وسّل لابس اكي كلو بقول دوس: لكي
 لابو لي _امت ىت كي « وو ثامن قره كخ تما اطال فرص ندم عبس حس لاير ودل مالا يلع يوم فاظب وم لو
 اوم لالا ردا ل تقوس ذل لبس حس

 00000 قلاطملس وقل ريغ رابع باندا - ل خرورتاس نأ<عسدع لوك
 دامك ني يك لقا قلي ي د لو لع باعما رضي س لايك نئاج رباه ذسرش اا ظفاعجس لتاد لث ماهي اكس تمعأ لا
 روا لولي ليك لو فرصراري دي ككج روا هبلقب هبر ىار و يؤ دمحم اهارف ادج ربز واتوق ايو اولول ةدسلا ناصغا
 قار مليار لمع تااياور ضنك ىلا ريف لابع نئءادياش كل لاا ماظل ىغط امو رصبلا غازاه م

 وع كل درو قس هلك آرب خامل درر طود لي تتنو كيك اداه بط ني دبر لابي هرصبب ةره و هبلقب ةرم نيترص
 باذخ

 اريك لارمدو لابي بايك يكراك اكدتكب» لجلب راصبالا هكر دمت ال تيم 0 لرش لدا قكاناوت
 جس يئزوصقنر اب اهني و قلي سال رتككلامااك لا لاين تن وصقل نكران انتي تمن كيا



 مسام حارسف تي #1 تاس الج من قرون عرس رأي م 00 نا الجر ضن رو جنا 2 تنل

 هرون وه ىذلا هرودب ىلجت اذا كاذ كحيو (ءاءرف ون اين ايكل اهنا قل تيأس نابع نا بسن لإ ذا ونال
 ' سا[ اجابكوك وفودانجبدلمجلا فروا لأ ضتبروا لذ اج آر سس لوم[ يس انج قرف لع لكلا تايلجت لادم مولحمبسس ل
 تشادرب وأ ابر لج اوجد كال ام ىورل يتلا لكن امك جاكم ب يعنوكن يؤم لع ترخ [ انجب داكجرد لترك اكساب كك
 - آر صتراديد اخ وجوأج ترضختا هس تييادر لة اب نبا لن رار يش حررط كاد شل سعرك ايدو د للا

 ل كما رشب لولبي تس صوص” ا

 دارم انجي دوك مرتب للي سيئذارم انت هوك اتت نت كتققَو ترض[ لعب تاي آن لاك سب آدج لي تاياور سقي د صنت اع ترطعح
 اكتءايشا لقبك لب ضان ىلوكل ب لوقا كس لايعمل تررطت>ر وأنت اء تررنع> كح. انكس سابك يش كس قرف ا تايلبتر ع

 كالي ةارا ىنارون روا ارون تيار تاياود لذ ذولا راك اجس تس تاجددهسرم 3 اكل رواعسجد لت انا بلطم
 ريفا ت ايان ترض اووق بج لع مس تيياور اع ترضخ ريق اك باكا ضب دباب قرم لقياك عررط

 - لقعم رهن لطب هللا رهن ءاج اذا ونس اراد قادر اعل عك رد ل م رح

 ظفاح يرش مسايكل فلز قودزماطوس_ لوم لومي ل ديو برقا لاقت نقلت اي آيس اتونسيظج لع يرش تماود كك راخب دا
 تانك سس

 كح شال او تمنلو تر دودو رجال الحب جس ناي اكديح قدح كس تلاسر- تالا متيئارفا_ هنو روج يس اك ءاث ل لمت

 « ل مان لّاتريددوا لوتب ذب نزل, تانم« تال - باي ل مشو ل زورقت ىلا لش لباس
 لير قولى زعروا_ ىف لوم هدير: لابي كس يدزفو لاذ جول لكتاانضروا - لدا ناب نزلا اطاجول كاتءالعس لي نت
 وج تالرع رس رود - انتل اخبرت لك جانت قع جمد يلوا كي دن نال عك ا ذب حس لاوذوو نا ريو تاثك و

 تاق دانس دي ميروارود تب تسمل# انف ثم انهى جرد سطر واق لي فك اط

 «هسذي هسا ل نا تسون تلبس نامي كوشن عن كس - لوب ردك كس لوررتملس ل نالت تارت لقب

 ىل_وج ون كح وم لما دخ تب سة يي بسج كرفان لاح لكم كري بسرد لاؤ تلل اني ردن بفقر ل انب ليلك وان د ويد
 ايل( ىئراغ وتل وتب 1

 ةثالثلا تانمو ئزعلا و تاللاو 2 .كابكطنافلاي 2 ة /فاوطاكب كش ب رقك جس اهك ب نادليلا من ثق ايمالع

 كس نال رجروب كح اك لعطق يارب تقوم ىلا فس نإ رفضت ئجترتل نهتعافش ناو ئلعلا قينارغلا ءالوه ىرخالا

 بح رافكر وادم تب ترون لش ما لاس سورفاكروا لوناملسة سب آل ح (نءاجابكي م نب سواك

 مايل اب ورث لن عشب نأ ] رت ْ

 الزاوي زاد يآذس تسلك نار كراك ون ل تي[ ا بجروا هيفوغلاو نارقلا اذنهل اوعمست ال اورفك نيذلا لاق

 9ك بدي ا هيووسف# ََس < اراورسج/ للي آوج لوم دربك جترتل نهتعافش ناو ىلعلا قينارغلا فكدلترك

 نااج ىراج كريد تقى نآر فك رب اظشلو......-.-.: .ةلح لك وكس نايز كنار ولع اهكررفك
 دالوا ثلا ةلواوستخ ةس كبك ايثيب كادضوكل وتب نار افك ساتكسوم بلت يارب كرايم ناي كي آرواهج قد تيك لاسر ١



 مسا ارب تم 000 !ةروس عرس 55 ادني 5 شرج نال الجر يبرود ناك

 لا صت لس شارواًء املس 2 مي قعدات 2 رع ري بنتك اجايلرك اربيل 17 ,رظنر ض مرغلاب دواس قريهح

 لن لتس تاب كيل تر يجب ايوا بكل ايف لش لايخ ةتيساوكنلا ل سوم كر ماني كس لاقشردددا لوري ل رد هداك لاي
 ل لي لدلد كمارو كي | قم رك اج احكومار ىريسدوروا جس كتب آن هناك يارب تل اي كسلا ليدوجواب للكل يا شاكتدقيتح

 تب هيل انبكرواانمجب رباك لا لائراكو ورم لوك ل أ دال كيسا لع لورو ايس بع نك ذوي لكلا وج لا سم
 كس رللا قلع بس كح رزخ اوان ؟ غن اج لت ايكه# كنق كيجيوج نانا لال لي زر اروا تالايخ ىلا لوم راس سسمل#
> 

 برقم ناس آجايكتقيت> كل وتب ناز كلدم نم مكو- كوم لافس كل كس نارواكس لون قرافس اوك
 لشعوب ل اره لاوو اج كافس ص تروا د تزاجا كئافسوى ىدثلا لبق سد لم اكي ىءرافس لب لوتشرف

 وك َْىض التر افك وشدد ايد مك اكشرافسو/ وتب شذ لا امل رب 7 لهم كش افس كيتي لابو_و«ترف كمو

 2 نوش 16 روا-اكع ركرككرورض كت راجت امووبرأ كت ررخ 1س ترو -لوئاربي تيك َّى ترث يبارك ى ر اسد لضرو

 _ لكل يأت دجاح كن ايب للا دار صتل_سا- لوم رفكاو وا. جددب اقري تب ذر فك نارك نس دابع كيش اس كسسشلا

 ريفم كار ذايقي تالايذ ل صاب ضيفا لئالو لت ل نطلا الا نوعبتي ناهس لكن الفيس داهتججاو لايق تعبأ
 ليلو يح لاهي رواه اتدمدحتاساكس لئطوةامتجاو لايقل 2ك ستل رشا _او_#.ركراك ا هسداتجاو لاق حس لا لاك
 ىف يلو لع تي ببكي كيا قرف ةررطر» لع لوتب آل وفود لوم مولخمر دكت دير اظن دبا هسا, داج التت راك نوكتالايخ
 ىلع وم ىلق لبو لإطدارم قماح لين لبعد قرود لا نيس جيس, رو: ولمس ناطلس نماهب هللا لزناام تيا بيج 11

 ومدارس لل لوف راب عسل اتي تال ُ

 ارارككتل_ سا حسابنا كس لوتشرف فرص لابي دود لى أكل بد قلت لوتبروا وتشرف لش تأ يل سي قرف ارسدد
 كت مع افشروا لس كن لا تسمجو ل فسد لوبن نا زين -و؟ ري روطال_ سيصل دعب لس ميرياشو لد ير اك وتشرفروا نب لم

 _وركركرركل_سا_ققلينكودايذ كو ديقخ

 انعذوا اكل تكسي لاء اكل ع تراب لا رف اب ترض سس ىلوت نم ض عاف تب ادعب لاا زسوا زج لامعا
 لي اان لمع نايسدوك اوكي كلا سآ اان ل ننايعدوكت رغ ًارواوكد ثلا سوو ركوب ك يبني صوم كر ئزو زوردثب كم لك ايندانومجت
 رول نكررييما كتل وقيس لوكا تيوب ىلا. ءايدامج احتاج« للرجيم حس قورجر وا تدار ىلا بيس انؤوس شم تسلا هو
 مارق كنلا_ضئلاسس ناك آس ىاج نك يناصتن لوز: هس اينو ىلا لأ قلوب( كنلا<س ءاكراناالكو يا لع سنا
 ل اكراب كشكل حب كس ذرمرك يح ايكوو دج 2 كس ذهبي ك آت مودا نسر شيب رطل ماب, فرصدمج ودب
 ا -اكهيسدركو قلاطمكس ىاولرك راج انناج حس لاا طلاوكن ودادتسا ىف ناارواوكل ورب كلت اجاني د باح كور ذهدذ
 ازيل كي ركام بسانمك لاوحا كس لا كرك يف سس كيلر قاوم طيح تاهو قكل وب السم لينك فاذا مل
 و يري ءلضتقاك ارب زجر م لكن لاسآو ناز رول مولا بمجج لااع يضف د لب رك ريسكس دفا لماعم اكن ناعم نارك موكيت آ



 مسا جا ربك تلي 14 تناك يمت !ق روس عرسه رأي ا رع ريج» نيل ايجرسفل رقد لج تناك م 0 / 2 كل 5
 ب يحس مم مع

 سا نامل ينك ا يك للا ىئاوبي تارا ا راسي اس 0 ل يروا تت قل يلحس امس يد لدباك قاب

 032 [لصروا_لدباكٌل الصب لكن اوك ولييروا لارع كن اوك ورم لاهج -ٌتساجايكم اليل لاف رئارسدد ليأاكل دن

 لب ء اشور وسل رفاكو ريغ وا ورببك انك نوبنتجي نيذلا... وذل د لويطلغ ىو مترو انجب تس لوم انك

 تاتي وأكل ل لك آلي لووج تالايخكس فسلم نك لب لكى 0 ريت قلاب جايا

 رك وح هانكس اي اج ذب تتسداع لك كااي مشردارصا رم وانك تن لب حار كنب حس ايلوارمءازك رخل نين مكوو سس آ
 -كتداموول

 تس تبي لس لولاو كن ح لما ولروا لوم نك ذود كح ياع الاو سرقخع يو دوأ نايربملتوج شال يب تعآل أع

 ىلو مم كرار قلن كل سا؟ لاك ار اك جر واهلا كارو ريا + ىذب لوعيرج لأ <س ايدام فر كرد تس لوبان ل_ومل_ونك

 ل ل رفلش كراكو اع كن ناسنا حس لوثتزخل

 دهس طرشانر كت رارصارم نلا لاب دعس لئن لع ف وتوم دانا بوم دزرساك ويطل ىلومخ اكرم اكن يبس ورش ةن انجب حس

 57 "ب نكد تح رئايكح فوولوم اناء لص اكل وب )ع بلم اكف وعطر د ردات تزاجا لكراغسرل بما ط ماك نما ىلا

 ُْى ان حس لوب انك ذب لبد( ةسايازماك يقين كلير كالو ذل نابكع تسدد هري اريخ ةرذ لاقتم لمعي نمف

 تجب دلت لاطو ناونخأمأ و نسحا رب ل“ عطلة ل دوا ل نك »رح رابعا ىرحجي

 متواكق واما /ل وراكاب ح-اولمع امباو ءاسا نيذلا ىزجيل تينآرج ...٠ ...٠ .:حاوم اكبجتنرداعس شتان ق يلام

 شوط دسم دوقروا مر ولن ىنسحلاب اوئسحا نيذلا 00 رق يك كس اجداب تمت ولو ايئاوو تل 27

 هورل ص يامل | لتس تس كارا طيس لام انك كن وراك انك شب “إب ركل ا زاك ل ونودرل اير ةرفغملا عساو كبر نا -

 تب لا نوب ةعدلا راع [ةكيركف اهم انك بس حس مركو لضفييب_ لونك كر ورفك جس

 لاو ذك مفرط كينج ليث تاج لب بماوش قت ير ادفو تبل ويت كيسا 7 لدابجوكل وليي عررط ىلا

 هات -اميكب رجب قوم شئ وقل اق لمن تلاح للا لتتم ورعداج_ ترب ملك اكلات نق ني راطا ياو جام شنوكتءافلا
 بكتاب دعس ّىن 7 ةلي_سشاببع 0_1 ل اوم مولخمل بار واو من عرالطا كل بم وف كت لااا كا تاب

 اوت كول [ناع هس راس حس طساد كس نادواتس لو: حس 10 5 [قخلا مكب ملعاوه ...٠ ..:س نول قي

 0 لوتس شنو
 ىرقسوا وخل كسا م ءان اس ين امانوب سيرت بجتريكا ترب ايئاج اراه روان ام توت لاح ىلا امي! حرررط كا لج 0

 - لي ةسووزر لونا عسا لة رش هاش انتو لوك اس قشقيقح نول يطاوج اكن

 تو لارواج ان اح ب وثوكى زايك اي دوا رد قيس داعب هد تل باها ولأ رنا اق ىورتت

 يآ لفي رثباركا اد مدل شفيك أ امك دج داك دق مرادك قس ةس,ةج جانا ح

 قب روا لج 2 ار وم سل قولدوو لن حم قس قاووج ساق كغ قرأ اج هب + ءدق اوك اواي داير ب ماقمدتأب



 77 نال ذجرييضثعررشو لج 2 نانا

 1211111 ا[ تول روزي لكلا كل

 ب تلاع لاوكت لاح اا ذبلاتو: ليون روعشون انا ل تنقو اكس بشير ملح ىلانا لعب نلت سلاح. : 3 لان ىلا

 ٠ ؟ج!ءاجايك اق
 دقات ناي وا لرش كفا شل قون سس تايولعم كروت الب حس لت لاكر وعش وقع ك- فاشكلا ضاع يبا

 تاك جس انك يحرم ىلا لب لادللب ع لام, لايق يرجي 0 ندمت ف اشك قلحا_ي رياشم مي لاوحاح تبدل اهييجم

 نفت احس حك ذسم ثا اابقواج لامك لناس لع دسم: ل6 لاق

 هس لسير داديتا ءاجور ىلتأكب حوش وفيس ل 1 داحس قل لمي رو ضل عل نا انت

 لبي جك وراك ولكي ودع قلو + تروا كر اهتم لايم ايروكا ل رشي ورل سمولعمل اع اك تاغ بج

 لبكي تلاع ىلا رتبا هس مولعموكد يا فرص يمولحموى اع كلتا ةيسا دواس هي التاخر ادم اك يفشل يب ايان
 -ةساج كل ويك دني دوفو بيري جس مولا ولحم” تلاح لااا تيئ مولا ستولعم

 قت كيب لس لامك نم ن قاعت تلا ما رفرب عتوم ليا ل ةلتب ترض كح ايكل شنب لوزن ناناكت معآ ىلا لن بابل

 ( لاعرتاوقي نآرقلا نلاي )< لو مات كيرف هاا احس ىلا لوم لذا: تعآسب ناد يدر ارب ريعض

 يول حرس سمك 1( ها“ لجبل ةروسع معرس محد

 تس تحأار“ حارس لرش الو لش للا كسا دولا د ما حالا

 ٌريِعمْا ُهَل َنِمْضَف هللا َباَقع ُتْيِضَح نإ َلاقَو بري ام در ٌىأناَمِيِإْلا 02 ىلّوت ىذا ٌتْيََرَف

 ىَمَسْمْلا ٍلاَمَل َنِم اُلْيِبَق ىطعَأَو ْعَجرف اذك ِهِلاَم ْنِم ٌهاطْعأَو هكرِش ! مجرد ٌباَذَع ُهْنَع َلِمحَي نأ
 ْنِم اهيل َلَصَو اًذا ربا َرِفاَح عِنمَت ٍةَرْحَصلاك ةَبْلُص ضْرأ َىِهَو ةيذكلا َنِم دوت اَم َىتاَبْلا مَنَم 4009 ىددكاو

 ُدْيِلَوْلا وْهَو ال ةرخألا َباَّذَح ُهَنَع لمحت ُهَريَغ لإ ِهتَلْمُج ْنِم ْمَلعِي ه» ىرُي :َوُهَف بيلا ُمْلِع ةدنعأ رمح

 ىَسْؤُم ٍفُُص امي ملم يتاح كح تنزل الل رتفعلل ةدنيا ليش وار و هرقل

 ىََتباذَو قَحب ِهِبَرَمأاَمَمَن <29 َيفَو ذل ميِهاَرنِإ حسو اًهَلْبَق فححض وأ ٍةاؤتلا راسا 4

 ىَأةَلَثْممْلا نم ةَفْشحُم ِناَو ورا , ئلإ زج ىرخأ رَْوةَِزاَو رمال ام ُناَيي و َّنهَمْناَف تمِلكب هر َميِهاَرْبا

 ينس ل سكري ب ٠ ىعَس اف الإ ٍناَسنالِل سي هلل ىأ نأ اَهِرْيَغ ٌبنَذ ٌسْفَن ُلِمَحَت ال هن

 0 رقة ا وق ىرُي ٌفَوَس ُهَيْعَس َّناَو ءىَش رْمَحْلا ِهِرْيَغ

 ْوُمْصَم نوحي الق هَدَعِب ام اَذك و افانْيتسإ ٍرْسكلأب افْطَعَحَعَفْل َّنأَو هيْعَسِبو َُيْعَس هتيْرَج لاقي لمكالا

 هنو مهيز :اجيف ِتوُمْل َدْعِ نصل مجرما 00ج ىتمْلا تب ىلإ ينقل ئلَع ضل يف الا



 "عي [4 هسة ع هك دج ناك
 ثعلب" ايو األ ىف تام وُ هنو تر ءاش نم 40+ ىَلعبأَوهَحْرَف ءاشّنم كاحضأ َوُه

 محرلا ىف ُبَصُن ه00» ىسم اذ مة نم دج ىلا َوَركذلا نيل ٍْيَجْورلا قل هَ
 ىنُغَأ َوْه ُهَنَو وال لَ دعب تيل ىرخأل ةقلعلا «ج ىزخألا ِرْصَقْلاَو ٍدَملاب اشد ِهّيَلَع َّنأَو

 تحزم ىج او ىرخِلا برو هوة دم لاما ئطغأ 470ج ىو لَم الأب امك ن انا

 ىف نيونتلا ماَعْدإب زف نقر هج لوألا َداَع ٌتلَلُمَأُهْنآَو ةّيلِهاَحلا يف ُدّيْعَت تناك ٍءاَرَوَحْلا فلخ

 ٌمسِإ فرص البو بالمس كالا هرقل لاس تووحا َوٍدْوُه موق ئه ِةَرْمَهاَلب اًهَمَضَو مالا

 وَمن َو ٍداَع لبق ىأ لق نَمِْومْوَكَ ًادحأ ْمُهْنِم 400) ىقّبأاَمُف ٍداَع ىلَع فوطَعم وْهَو ةَلْيَمْلِل
 نيسان تفلآ مهن حو تل لوط وُمْلَوواَعْنِب هد: ىغطاَو َمَلَظَأ ْمُه ه اًوناك ْمُهّنا ْمُهاَنكْلَهَ

 َدْعَب اَهَطْقَسا 40-) ىوُهَأ ٍطْول موق ئَرُف ِهَو ةكفتْؤُمْلاَو هَنْوُبِرْصََو َُنْودوُي هب مِهِاَمْيِإ مدع َْمْمُهَواماَع
 َدْعَب ةراجحلا ّنِم اَهْسَعَف كيتي مااتلو هراشلا لع لئرطس هرئاب يزال ل ةيرام راعتإلا يل اهعفز

 ىابف لس نراه انتو اها اهيل التحف د فولت هنو ىشع امك

 دمحم اذه تذكَت وا ناَسنإلا اهي ُكسَت يهد ى زاَمَشت ِهِيَرُدقو هِتيِناَدَحَو ْىلَع ِةَلاَدلا ة ٍةَمُحيلاب كبر بر علا

 لإ اوُنِسْل امك ْمُكيِل لسلق لسُرلاحح ْلْوْسَر أ مهن ْنِم «0ج لوألا رتل َنَمَرْيَن كغ
 َهُنِسْكَياَل ىأ «هم» ةَفِشاَك ٌسْفَ وللا نْوك ْنِماَهَل سبل ُهَاِقل ٍتبْرَ همتو ةفزألا ٍتْفِزَأ مهما
 اييِذكَت 60:9 َنوُبَجحْعت ناَرُملا يأ ٍثِْحْلا ده أ "رخال يقولوا

 َْولفاَغ َنْوُه اَل «01> َنْوُدِملم ُمَنأَو ؛ و ِدِيِع ع ٍهِدَعَو عامِسل 0 ١. َنوكبت الو ءاَرْهَتْسإ ٌنْركَحْضَتَو
 اهودبت لَو مالا ُُحْسَم الز 407 اًوُبُع يح سمسم ا

 ملاكي ذا بجي فس الدراعايكو م طيرم شت سس نامي ) كلا درك ود فس لس عك ضي اذ بأ 1

 مز لاك |بازنعوت ايل ؟ل باو فرط كش رك اليل م زائيارك كي كس اوفس الوداع ل

 < ذوق سيدك قركا-ايد لكلا. قاب )ايل رداد لا(ةدرأر رقم )اما وعر وا( انو رورو نق ل نو ساروا نوعا:

 كه اناج) تايد دوك اكس بيطري 1 ضرك ( اج اس 2 ار وم روك اون لب لس ل تك وكن ل كما
 لال وعم هوورتكل مب رواه دارم اردد لوي دريخم نم دلوع لتس اب يك ل مذاب اع رسال لم( قريدسل المت

 ( لإ دارم قت لعب حس للا( دافسا كس تار )لع وفيك سوت يسير نون ( للي )ايل اك ىلربنا كتي اد جس
 اوت ايك ايل ناهتما لبي نوما ذآ اكنلا بسج دو تس .اذاججوك اايكا يد متو( ادج ) كى رول ىرادرمتارفذ# نوهت ( تنك )كس ميئاربا زيت وا



 وون وسوسن تيب 1 لاس الط مما جروس رسب 7 مسج نبل يجر يسفلجر منو _لمج تنال

 006 وباكعسرسود لوكس مق نا) انكسر 7 1نايباك اء: بام اكل

 كن اسنادك دو( لك سأل ادمج ودج ىك لال كس هي ل نر لاهوت ىتبافرص/ناسناك يروا( 4
 روا( هيعسي هيعس ف“ ةيبي جبس حاجه قب رطل مت )مس جاي لدبا دين كارب ( كغ اج آرظ ب ترخآ )لتامر دل

 لب نوما يب ترروص رود دندبلا جس لعب كس دهب تروص بم دس ءفئاتتسم لمت دحتا سسك هرسك واج ف وطعم جت سكس قف نلا )اك
 ماض تورك دوا( اكس دمل ديوك نا قنوا ذباح تاك و دحإ لس لسرم ) اني لاي كس قت داكد دربي كس بأ هع لاتاكفتت“

 لذ ماي )حس مالطا( لئايند )تس عراب لا ةوكي دوا( سايد هديك راتب ام تش هس حال دواس امل نوت اجاهالل 0

 دي)انرك ادي جم كس لامي دواس اناب الا( لث مر )وو بج اتاني تاك زدت ديون( نوم )لو زوج اوك بدوا(

 ( رد لا. اكول وكل ) سر 50 همك دوا( انرلا ادي هرايود كل لس تماقدحب لس ن# لا اديب جرم لبي )ورايود( جت م سنو وا

 جس ماناكدراتسكي كازوج حرب ) قال رعشع كل امك يددا( هس [حايرفاطع لاب كل كس رادو يارس )جس ان ب لأب يارسروا

 حايك ايكم ادا لش مالاكن ينتاك اد ل تارك يأ )ايل الب ولواع موق قتالي دوا( قت ركام لشرب كى سن لب تيب ا هشام
 تو فرصتي ر وامان اكساب كح م واع فرصتا رق و وا( تس 5 قرتاداع ”رواح دوم م ولي كس هزمت ريغ م اكم الدوا

 موقدكي تدور داع 2( روم وقلي حس ناروا-اذوجش لاي( ح لش ناو 71 بس م واعف طعاكل اس ماناكل يف دم

 تسد لش نا ون ترتت لاس سو 2 استون ركص ذب تدوشوداع موق )تس يروم اططركوح ب تس بس وريش اب( الا رك لب وك عوف

 فكي روا ثمل ب نين زركاج لس هي ناس )هتفادا. كيني قتال ويتسب لوم ىلا( قام وم وق طروا( قارا دوا كتي اتسوكن ادجتاسكسرفكركك
 ايلايكرك جا كل كف نب كانتشم )ين ريك زج لن( دعب ل سانا ذاب )وك ققسك ايل جل ( نس لير حس قل ليد
 ىكساوج) لش لوتس ن وكن وك بسد خيسا ونوس ليججس نم ةراججح اهييلع انرطما و اهلفاس اهيلاع انلعجف ب شيدوب ةروسروات
 كوري اقر درك ل حركبمزمككاب رش ناضا هسا )اكعد 2 ني لاو سرك ت لالو رم تر دقو تين ادعو

 اع قب يآ ح ررطى ا كس كيج فرط كم وقوي رطل ين كس لوطوسر عي لمس لكى ا نو ربت كا نر
 ثلا )< لألاو ف انباكىاهداطعه ثلا( سنن ) لوك( قآل يرض تميت )ل ؟بيرت زج لاوس [ىرط».(ت 1ك

 كس( نآرث)مالكس الو ايكو (ايكيرف وهالا اهنق ول اهيلاجيي ال كا يدج_اتكعركرب ظن رواج اتكسالوك انوا لوكاس
 مث )د: ةس .كربك مروا( ركنيديوورمده ىا) قس هرردا( سم ةس ركام )و تشير وا( وم ةس انج )وم تس كب جت حاب

 ولو )ورك تدايعروا( تسايكادبب لب لح ) وركن اسيلس تلاوس ( مت هي تلظلردار ير تالا حاج اباحي وج حس

 -( ورك َّك 4 ارا رت

 -ارف ناي لكي حس ميتاربا فت قوم فت” كل لاس روب واي ذ تار التوت - ىلسوم فحص... 0 0-1

 اتا كلذ اهتم كرف سرع ءانب كف ورم كف ذك اوتبروا سيو لاذ دم لدب تاس اهب جس ع ث رزتالا
 نه مشي دصاشم ًاييروا-<رثيفن لت رداع 1 03 دقن لع لابس ام لكابوصنتسبو رمش

 لضيق ام دعب اببساك ارب لاباك ا اي شان افك 3 اهب لمع نمرزوو اهرزو هلف ةئيس ةنس نس

 ابار م اداب لكى ةنيبسلالاد فس رك داريا دولة اياب لع لق نيس اذاو نسكب وكس هي قرادمسذ
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 ناتي ا دخل

 لاقي مج ىلا .سودالاو سك لاري لك يرظ لاعس قتداج ل لكيت تسود لاا . ناسنالل سبيل
 نىلاود اند: عقل ذك هر هتلاقي صءراقتسسا ءاهرخ قورت زول وورحأي تي قع انش 0 تاع تح ناصتنل لاري لوم

 كس تا لم لكسر سود - كن اجاهك شح خف ساوكىتحرالصو نام لج طر شان وجاك ضنا نامي لن ىلا لقي س سيان اغا
 كراكو دشنت دين ل كر حقت ل لا 6 اجت بح ناك انس درك كس حس تيبن اك الاون كك يوك كسا ج كت تاس
 لرصد تأ 57 هتسوب سأل 5 ارطت شارو اكو: مرئافرأ' لورد تسي لفدسئرواع م 262 ربط لسا كس سوو اراعروا اكو

 -هساروش سوك مهبرذ مهب انقحلا نامياب مهتيرذ مهتعبتاو اونمأ نيذلاوتآ
 كح رافد مك لا, لضنر واد لين تنل لب قس للمالك" "نا الطن وا_ جس بسام اكياس ل رحتي كيد زنك ضنا
 - لإ تكل ضخ دتاس

 كبس قل با لاسياك رو تاقدص لعهد ذا لد ج_ لق 00 22210 لب ت ارو رق نك رو

 توالى ع 4 تروا 9 تروا مس أنني باللي دنس لع الخال باو لامتبا كس نارتو قاقا

 تيوار لد دوا اكوم ل راج مكي ليو زوران هل هلصواف مهللا نالفل تارق ام باوث تبهو ىنا مهللا -ج اهل راعديدعب ل

 0 ايكو رون ل م حباوت لع مالس اء مرسلا ليز تل يراغالا حرش قواه دا تسب ىك هيلو هنع ماص مايص هيلع و تاه نه

 ناسنالل_ىأثةا ريد ادي بح اصروا_-تس ماعطدار مجسم ايصمل نا ةسليج دري لمدة ادولا تيب اور تءارططت تروا

 كح نوموارمفانحا ريو مشل مايا تشمل ابلاغ ةنسلا لها بهذم وهو ًاموص وا ةولص ولو ةريغل هلمع باوث لعج
 -ةيسد لات زاب شمااء كلا. ماماد ريف وتل وقل ندد

 قرعتسرواح_اجآسفنيقدعتم ى جك ايكو راشا ليف جانسو كر دصمر واح فلا عر زنب بروصنم_ فو الا ع ا زجل

 رجلا فرك
 2“ لوا وت” ل نش تلا فرص _ ل نو تل "لوا فا * لمح هر ل تروضي 4 ومروكي تك نا كلبر ئلا ناو

 سايب انك روجر فرط رطل ض لوز بسر كدت رب لسا ا كه ازجيب مث لسيد عرا كبر ىلا نا لمت كس لوم
 لاكوم بطال ثاعرج رب رزق كفا تس ارق ن كيا ل تسدوص كو رسكت ارق. ين قف ترض[ تهصوصخي لإن نانا ماع بط
 كس لوم مالسلا ورم

 روا انس درك وتس تاييطع لب ترخ اول وفارس ايك اربي وأن ارتو ترف ايلاريبولتخ لل ور ذ_ لا ثكلحضا وه

 < ركل ولع فيل ماين
 زارت لسد. ةالج ذ اند ذة اش لوك كال سبلت ين جررط لك لح ضا وه هنا لابي نيجوزلا قلخ هناو

 مابا لبتأ لس هله رزه دايودروا سكايب هك هدام فالخب قل لصف ريميل لس رباع ىلا اهتم ناك وم لاكن ولك

 1 18 سك روش يكاد 20

 للا فس ضيا ى ان شبكوبا بي حبس لك راد قري ودان لا ئرعشلا بر
 -تج لشي تروا تسي فرعنا يف كيه هزمخ# ارواح فرصتحس يداك بس لك يا-ادومثو

 دوس داس جس ماعلا قلاهفروا__ لت مرورضك شداد لباسه كرار ماج عل كس مي رق تكس ىلوا- ئلوالا داع



 ايدو يحل )يل عروس ع و دأ 02 رم 7005 نزل لج ريق 2 جر 1 9 - و 5 ١ أ

 ض ك1 رح هي دم 222

 رب ٍِس

 كس وت نوم ماترافلا فرضت وش لوم

 ملت ا ند 0 لمادا ناو ايت 52 2 نلاررع مان طل وام وقر اوناك مهنا

 ودوم ل نه لد تءروص لإ ”تل نو زنك امن ضخ

3 ٠. 
 8 ١ 8 1 0# ١ 0

 ولللو ل يبى تعاند للا 2ث تود لالا انك ساو وبس حول / ئوها بو ةكفتّوملاو

 هايل ايل مدقمحتس للاع

 8 ريثك ها علا همروا-اس احابكا لع . لوعشمبلا ا ول اى 8 5 ا” اس رطل حوا املس تا ىشغام

 م

 رق تي ببن ل اوال : مهيشغ اه ميلا نم مهيشفف د م

 - مهيلع انرطما و اهلفاس اهيلاع انلعجف_ت نأ“

 لوتاعم ايل رابشا فرط ريض لكرسابغ نبا لكبر ادعس لك ظاقد دن لع لكان _ايلو راش تل تذل ا ا

 ْ دلال عر اني ري زم 2

 ل ناس اوم تيرنات ل للا تنقو لابس انتي تف تروا رطل هعاخ يق اه ةيقام نلوم قررص»- ةفشاك

 ءيبشلا نشك نايا طك اسم ةمااغ_ب انس اجاب كل كس فلام لج ل ”اروا ايل راش فرط كف هز فوض

 للتو ملت تاب رعذوب 508 تيم حس للا ىلوهوالعهسدقلا قل“ نر الانا“ اج ترش فش ادروا نو كس ةقيقح ةح نم لا

 7-5 زل عانوا 2 نا اولا

 دباروا جس رارلخلا قب لس نك تنوي كس وبلاي نين كس لفرع نم 0 السوم فاس ”- نودماس ل

 - اك لدل ىدمسا ةير اج اي ب اجاجابك ث كس 'انف نحال دوك ع يق تسغ كس ثار كيدي
 ددسجو هسار دمس روأ ةريس ىف دماس ممل داع لا هسا 0 ١! ىهالا لث ثس هاسملن ثامر غار ماا

 ا ا توك نآس. رقرافل_ كوم فاص لاب تن عس اناج الو
 ان ل تفل ريت لب ركع 0 ا و يق” كل دولا ل ايمع نا

 هم ايي م تل نتلس لورمتب ري وتل اجتروا نت قم

 7 1ل يصب سولي جات تلا ىلامجا اكورد ادا لوري ىلا ونسحا نيذلاروا او ءاسا نيذلاتع 1 س0 :كتابآ ين

 5 ار شم زم 1 تخشو تلكم نوعا شروا نوبات لج + لل ذ قادت داش الاممي لوب, تة:ىذلا تيارقا تيأبا

 هال راو اب

 5 دارج داس ااخإ ول كت ءاذايخ تمل اسرع ديح آل, نا اضمك تروس ل 2 ريذن انهن ارسل كس ل

 0س +

 9 :ناملسرف كدا لولي خنت يلو لح ايل حس هب ذ نما سمر نجا :تاءاورو ىلو ناش

 2 توما عا - "رحم ل حس تدث ابان 0 . ىف تم ااموأل 1 زوم سجل

 1 ف ' 9 7

 5 ل ا را ب ناارعات نك ا تابت ايما روأ ري ل لارا ايلا د د ديلد لووك برع سا باذعا م



 م صوساس رب تيب 14 حاس طم منا قر وس, كرسبي 7-3 رمش لج, نيلاجريستجر شوال رت بلاى

 -جسوراشان :رطرقاو !لب ىذلا تيارفاتع اك نام نيف حجي نب أيتسو

 ل ا. سب نيقلطتؤع باب كس لازم كرب لشن ذهبي كل تعور لاطج مع ن كارم اع ات رزتالديأ

 -< نايك ا تيب يالدبا لدن طال ىلا تس لوب ول )فنيش ارب تر ظع>_ 3

 لكي فرط السا ركن عناب فب روضت ينم بيلو كيس لوقف يم نسرين رباك ىلا علا عرور لو .............#ت عرش
 درب موقد سو لارعا ةعلرا# باع ان كيم يرو زارا عزيز م نط قو ترا قاع

 يقل ئدكاو اليلق ئطعا ل ترروضللا-ايدركراكذا تس ثيسد لارج رك قدرك ادا طق ليا لالا ذر خم اند لوكات

 ني هدنعا تساراجإيايرف كومة كريب لاوس يدفن انج ل ختتا رر واد لام دب نس هريسكيح نوم

 -ك اج ثدج حررظ للا. يلوكبرد ايكو عريس كل اني رصدالاو يدي دفلك متهم اكترس داك يوتا

 رم انكساحلا لج باك لوك لب كطالب آن ومضي لع وفيس مارا ملكا... ملت لك وفيك لاس
 قار ماو يلم ناجل كفو تيبانع نت لد والعكس تارانوك وم ترططت تمياور كر تفصرو- كوم ىل كوخ ىتدباوج ىف: اكلي
 ضنا اس قف ىبا لوو وخ لاب نأ لس لايكتاك ورصد وول انكسر لير كلا توج انك كلش بج لآل
 1 ع شنو تيرم بتال ضاع تابلت ود ارو اطار ددسن لو“

 نتي ىل دارم لاهيا قس سن باكا قققتت_ ىةاجايدلدب رولا دولاك ل ادوا كس اج قدك نس اسكس للا قا كيآ اعرب
 امور لكل اكشا لول م تأ ابا لاه ناكر نومديفم كل سدد كياشح لامئا بلا - السوم لل اتاكر فلو مالس ا
 كل اع انهي لاي كس ىاراكرخ اركبسروا كرم ىتني قرا _للساكووج ودك ىراكفاو مولع بس. - ئهتنملا كبر ئللا ناو

 دبا يل نورح هع

 كادي هس ىابسرشاي ومرت« هداماي مرن انرماي وم نيج ءانوراي دم أ ماي وم يخي لاول اقتداضتسماننؤتي نيجوزلا قلخ هناو

 انو نك اهي هرايود تا يسرك ا هيي دداءورن تس دنوب كرنك يا نس اكس يشرك يل دااك تسدد مشوا ىئانص لاك لس لا

 -<س نايماك كلا تافرمت: ل نانا كتابي لكشم

 تاقامتك نانا ىنغا وههناو تيآ.......:لو لم فرصتك شلات إي دورى احر طك نانا
 ايد لي شك آل تتائ ىآن ع ررط ساس درا را حنان حس نايباك فرضت لع
 بكس تاذ لكى تدذا كبر شججر اكل وفود نادك يدان لبث تي ناو كروت لام ًاعسداتسروا تقاط كن م ز تلددو لامي وك جس

 اى ناني يما ضيغ لو ك كس ذو ناتفؤتجرقفا قتل أل ف ضتاروا إن لوم ىو كوكا بسداديناب نم زايد م تلود نت
 هناوك ال ئاقماكارجب ل اجاب نمت قضاوكق ارك نبكي كس وعكس تااباقتس بي لم افصو لافودري لب ماكك
 مي ايدج يرعش_ح ىو نكروا مر نسب تاود ذباب قادرا تأ حاه ذب ريو تلودو لاء قتو قت بابدآ نا ثالها

 -تاومانب راكب اكلك حررط رود زح بي ملا وراس

 وبس خيا ناسناركو ووك وتمت ىلا ايك- < ماعنا ىراعب ا ثباكدقلا قئانلا رك اتاك دج ايوا لول داسف م الني ا كلر الا ىأبف



 . 1 000 . 3 01 . 5 َّ .٠

 1 :منكالا ا [/ ق7 طورت 1 قروسم سرسور مقا رمش لص, نيل ذي ريح نم ا
 د يي 2-3

 00 لن 9 5 7. - يعل رس هنا 1 : 2 1 0

 الامجا» ليوم ا لام تايارج هاوتاد لإ لا وم مولات #كل سس للدم لوقتتت سا مساؤسلا هيأ وشو مي امما ناناهنم بسير ماظب - كي رات الب

 0 ا ب دا مه وبا 1 ناب از 0 ءايلكا نو:

 دوو /ىوضروا- نيا زرعت بس مكي اريا ترتر وأ ل تجرب نلت شم ةوب 1 31000 هوااغكس ةسععل ند اهضصرب روأ

 دس بسازم يصار ل ل و: تمجت كل لا لب يس ا.ءارتقطو

 كس نادك رج يي ترضخ[ سرطان هيج نا اذه .. . :حسمرقماكرمآى تم ايقررآى نتج ترضخ
 مواعمكوا وق نرى 4 5 باى“ ا تايقر م دقم رو فيل رشا آدوا ل تداد هديا : تس ماجا

 فراج رو شا ةركيبازاو بت ازا ماقد 0 06 تتاطارسو» لوب 36 اجت تتو ليبب رض

 حس قراقي_ تياهروا ليث سهل له نع لكس ابد يدم كور كك اق اياناب كلب كى راجتددل نق جايجانوتناندر كس
 رايقفداد النبك هس مال ,نلا؟ى قوم يكاكذ ارا قارزرواشنع ب لاناب ل امن تحلكلع- لإ سرر ل يل راو ل 5

 دجتاسرولايلة مذ بآرك ذب مث روس ساي ع تاياود د انج - لي داك كح آد ءابقدئوادخ ذاين نارك ومراوربتاررفو عشرون رك
 وكيس ركوأا موس فرضت ىرتقروا كر هايل ين ىلا رشا كلب سم م كغ موب هج لاكش عوج تارشر وا ناس بسس يك

 ىلاكلوكىل اشي ىقيارك ثا تس ى ذوحتتس نا ذدواايك يت ربت لا قبل كت سواق للك ل تنك دب كيا فرص ذر نجد كرم
 -<- ناكردت ناك 2 اك تك دوا

 بكالم نا ةيالا هذه ىف ىدنع ريرحسلاو < لب فاعلا ةرور لن لسة كس 2: ناسنالل سيل 0 :لولس فن طا

 هيعس الا هدجت مل ءاذك يل هيف لوقي نا ناسنالا قح ىذلا ئيشلا تققح اذاف ناسنالل هناحبس هلوق نم ماللا وه ىنعملا

 الو ناسنالل وه سيلف كلذ ذوحن وا تانسح فيعضت وا حلاص نبا وا حلاص ةياعر وا ةعافشب ةمحر نم نوكي امو

 - ىهتنا . ةققيقح وه امب قاحلاو زوجت ىلع الا اذك و اذك ىل لوقي نا هعسي

 2و امو يح لق مللاروا نوم لكس كلارا قدس لل اع برق اى اوت نتروصتل لسا حس ند

 نتاع اكت اروصتوراكفا ماقدك يب تكس ناي ب ذح ضت/ وخل ئهتنملا كابر ئلا ناو - لاضارم> لابي كوك يتإب
 ترض [بعكن با ىلاهخانج سلا كسآ + لاج كرريسرك آي قلاخ نايا جانب د قراب_لهلس كريس كرار طن قولق يت ىلع
 -برلا ىف ةركن الجت كلر ل ذل سا فب
 -اوهتناف برلا اذ اذا لب م تي ترضخ آى روز نايفس

 مكناف قلاخلا ىف اوركفت الو قلخلا ىف اوركفت لاقف هللا ىف نوركفتي موق ىلع د ىبنلا رمل لئانعسابع ناجل نبا
 - اوردقت نل
 لاو للاب تفرعمىكدننا دوج مولع سس ىلا« ١ وكلهتف ّىف او ركفتالو هللا قلخ ىف اوركفت كت لوسر لاقل ةسارفروبا
 يس انوع مولعم وهتك انس يقل ازر رثكا-<-



 01 سي ادب نا” قرم روسم !عرسبوم اب مو 3 ا دلت نال لاج ميس 2 و 01
 هن هدييسسميسب در - .ج كالي بيب

 ٍرَمَقْلا ةروْنُم

 ل 0 3 5 7

 سمح َىِهَو ةيالا ءمَجْلا ُمَرِهْيَس الإ ةّيكم رم ا ةروس
4 

١ 046 
  1(هاغلا 1 ٌ

 0 ميحَرلا نمحّرلا هللا مشب

 دقو 5غ هن تيا ناعّتيعق» سيبلا 3 ىبا ١ ئلع نيتقلف قلملا ج1 معلا و قشناَو ةمايِقلا ترف ةعئاسلا تبرخُقا

 و اوضوغي رمقلا قاقشناك تع هل ةرجعم ةيا شيرق رافك ىا اَوَرَي نإَو دعس ارت هاو

 ْف مهّيآوشا اوعبتاو نه بنل اوُبَذَكَو ملال ةرفلا ةرملا تن ىوق ابا رمتشُم رحم اذه اَوُلُوُع
5 

 رابخخا ءانالا نم ِمُه ءاَج ُدَقْلَو زانلا و وأ ةنجلا ىف هلهأب 46 َرَقَتْسُ رش رخال رعت لكز انمابلا

10-353 

  3 0 5 3ل < ل ناو * ع ا و و 1 نبل 00 9 0 77 , 5 ١

 ملل ناكل ناكم مسا 01 ردصم مسا مهل #4 ٌرَج َذْرُم هْيِفاَم َمُهلْسُر ةبذكملا مهلا ك اله

  5ا 22 يت ا ا ا 0 مو وو والو م ل تام وق نال تلا و
 اه ناب او السلا قب رح : ةق وصح وم را كرما يا رو هةتارَ حتزاه ناعتفارا

 د

 1 يل ةردنملا ٌرومالا ىا را 0 ا ف عفت 7 امه هما ٌةَعلاَ رس
 مهن روم ىنعمب ري 7 م نغت 3

 موي مالك م يولي امة مهل لَو مدعم ل وعنم ىاثلا ىلغ ىهو ىراكنالا ماهفَتْسإلِلْما ىقنلل جأ

 قا اهن وكس و فاكلا مضب 4+ ركن ءْئَش ىلا دعب نوح ركب مون سعات 5 ٌليِفاَرَسا ٍمُه عاّدلا عذب
* 

7 

 ا د دلل
 كلاما 0

 د :يشلا حتفو هءآخلا ملعب دب اعّشحت و َاَرق ىفو ديو اهتاخ تانيا اخ ساوعتل ةركنت ركلم

 سار

 نو مدي ال ثا وشتم د ةاّرج ْهتاع 2 ثاَذدَجالا نم سال و ىأَنْوُجرْخَي ل راف نم لاجل مهراصبا
 مع

 10 0 و 0 3 م ,.- 3غ. 8 . دايما د ع فا لق و

 0 1 0 ٠
 ا ولولا لوك ريكو 0 كاب تحال وي رجلا يق كلا نس نويعتي با

 ب 31 7

 ديرتنا ا نيرزاكلا ىلخ يديم ها ا ا يع اح

 : اند رين ذ موق قنغمل نسال ا حؤن مْوَق ير لبق ُمُهلْبَق ثيَّذك 0 لع يي

 ت0 نيأب ىآ حفلا و نر اعذن هد ىا مَرجُدُراَو ٌنْونجَْماَوَلاَقَو

 ا نايا بعدم .00ب رم ٍءاَمب ءاَمستلا بابا بدت و بتختلابانخعفف ٠ 1. رصتناف



 2 ل وخلا 0 0 لو تلا اع را
 ير ارا ا طر 1و روس ربا مع م لت نشل الج سن ور ع لش

 يس ج22 2 2 م جي ب ب ب ع جس حصص

0 

 لزآلا ىف هب ه2 ردُق ْلَق لاح رْما ىلع صر الار ءامسلا ءام ءاَمْلا ىقتتلاف ْمَبت انوع ضزالا انَوجَفُو

 نم حاولالا ب ُةَفْتاَم يِهَو ب7» رْسْدُو حاولا ِتاذ نفس ىلع اوي ىئهّْلَمَحَو أقر ْمُهكالَم َوُهَو
 ْمكَرَج اًنِظْفِحب ةَطْوُفَْحُم ىااشم ٌىأْرَسب " انييغأب ئرجت باّتكَك ٌراَسِد اه ُدِجاَو اهِرِيْغَو ٍرِيِماَسَمْلا
 لعافلل هآنب رك ٌىِرْهَو م السلا هيلع حو َوُهَو امو رِفك ناك ْنَمَل اراَضِتاوفرُعأ ىأ دَقُم لفي ٌبْوُصنُم

 نم ىل إَهَف عسا ءاهربج ع ناب ا ا لل نال 5 اًهْنُكَرَت ْدَقَلَو مُهَّن ابافع اَوُقِرُعأ ىأ

 2 ا اا ا ا ركنذم ةَلْضاَو اهب ظعتُم و ربتْعُم 7 ركّذَم

 ىِتْعَمْلاَو لاخلا ْن ع ا ريت ماَهفِتْسِإ ىراذنإ ىأ 410 ِرَّذَتَو ىِباَدَع ناك

 ركذلل َنآَرَْلا اَنْرّسي دَقَلَو ةَعقوم حونب ب َنييدكملاب ئلاعت هِباَذَع ع عوقوب ٍراَقإلا ىلَع َنْييِطاَحُمْلا ل ام

 قا رمال نفي مايو ولا ا وَ 0007 ركّذُم نم لَه رحت اقبل طفلا ماه

 فيكف اًوْيِذُعف ادْوُه ُمُهيِن داع ُتْبَذُك ْهَرْبَع بقل رخل ل نك اوفا رار لو رشا

 اَنَلَسْرا نإ ٠ !وقب هيو عقم عفو ىأ لور لبق ٍباَّدَعْلاِب ْمُهَل ئراذنإ ىأ «اخط ردن َو ىباَذَع ناك

 ناو ةّيوق ؤأ وسلا مكاَذ 410 رسم ٍمْوَش سخن مْوَي ف توصلا ةَديِدَش ىأ اًرَص ٌرَصاَحْيِر ْمِهْيَلَع

 مهسو ب ىلع مهشرضت ءانجبف نيس ذنعلا ضرآلا رفح ُنِممهْعْلَمَت سمانلا عت هاري الأ مْ

 َلقنُم 00> ٍرِعَقُم لخن لْوْصأ زاَجُعا َركذ امم ْمُهُلاَحَو ُْمُهناك ٍدَسَحْلا نَع سارل نيف مهباقر ٌقذَش

 ىف لاَ ارم وح لَ فاح ىف كَ َنُهَركدَو مهلوطل يلخنلاب اًوببْشَو ضرآلا ىلغ طِقاش

 «:دركذُم ْنِم ُلَهْفِركذلِ نقلا انْرَسَي دَقَلَو +« وِرَذنَو ىباَدَع ناك فْيكَف ٍنَمَسْرم
 كيدز تاق مرل ىلا هلا مند ل تايد لع اجيك عمجلا مزهيس تير روس...
 تيلور لكنا هرج اكانتخ ترض آس العلا ال اكو عروب لو ئابي ود ناعقيعقروا سنىلا )ايكوم نش ايدو( نأ [بيعرت (

 ىلاغن كاف ترضخ 1 )جمرك شمر قراذكك ول دوا ( لوك )يرق س تآ_ قت ك ف داذك ل رف كى اوم دوه اطمن
 ردا لين قحتلس ىئاداي وقع ذوتا سس ةرمورت وبظم )ع ودا تسد ذاك ين يس د-.ردا لين ةيسد لاجل تحبي س(رق نست
 حاج ارارقت ابرج( حس لير شورت )دوا ليج تس كى وربج( لع تايم ) وشموخ ىلاسفنىياروا لن تابت ( واي ترضخ )
 كنان كن وص وق يلاو الشجر وربي ) نو كب قل”نكا راي 2 نولول نلارول( لبس خر وداي تلج تاس كسر شورت لا )جس

 . هقرجب د زا أم لل يتبحس ءاتلاعتقالااد لمت ىلا جس نااكم مكي ددصم م رجدزم ل كس نا تربل ث ناك( تاعالطا
 يح اه رمت كف وذكة دتيم) قرنمشأو( ع رفوصوماي لوصوم اهروا ايد ثنا حس كلاس لع ليث كس هئرسجز

١ 
2 
: 



 يع فم ارسم داب ل ا 920 . نا امري ل نال امري روم رت نا

 :تانل '(ر يظن رن 77 جلاد !ادفوث_ ىو ل 10 زودت ةليادر(لك) كيما حلب رجدزم

 تا دايس مد“ ب ل تاروت ير مدد كس قراظاماهفتنماا يت كس 0 اهو تام رج لاو ةاراؤرزنم

 كس ؟[يصان موي داعمة الب كيوم لس الاد مالك اهي واعي صاظاكن ومب ل

 0 دعي انت رت سك فاك وكسروا فاك ضرك )يلب زور ل #فرط ىك زج داو ان كيا( جيدآ

 لكنا( بصتاساس رشم مف ولاا اعشخ ل تسارق ليرد تسي لكك وم لوم لك( تسارع باح لن ارم م

 هر لوجو لف نط راع وزتا كدا نفيد هيلع نرجس يح لود ناكل[

 اهبل كود( ىلا الكا ع اروا ع لاع هس لاف سس نوجرخيرلمرب-لي نابل نا اف « ليها هس تت

 رام لورأاك )هس 0 : ناديك لوم ةس اير فاك فرط ل سا» ةسالبا هش ل“ سد كامبل انا نور 704 نبع

 ريو لاحول قش نوب وم اك لح 0 اوم قطعي ع( شعر )نا نيرفاكلا ىلع ريسع موي ب ل م رت ة روس اج

 7( انا فرك وريد لايلاك ) ىو كوع ر افرول نع نوني هل ابكر داك« بي ذلك( حروف ) هدنب سراج نس لوبن تن( حس حس
 لوح مديانج ع لس 1 م اتا وس او نجا( ب ىلإ ةندتاسكس هزمت أ يجف 000 اهدهسداكددو ب يان نو

 )سلا ؟راج شبح نا زروا( اسري راهد لسموضو# )حس لاي ساو سب - زاورد سي نا آ ( بس تاس كس. دي رشتو فين ) يسد

 لذ: باقرغ اج كنا لش لذا )قت اكج دم وجيل ل( جي لاممج) كس مك ذب( زنا )رك ( كت د للا
 نع لاهم ريو ةخح حس لإ قريد لكم قلو وسرد لج دراسي قت رن ) نس مروا( لي تروص

 تا هجم لرب( ىو فل م تظافح ىرامب) كادر سيرك 7 اس ا

 وإؤ بستن كف ورح لطفل ت ارق يارد مالسا يلع وأؤتن) كى ر دقات كل ناك( ًاراصننا !وقرغا نتن بون
 سرك سا تربك حس لا ضف )لس تيربج اذكر لب لصق لالي دنس دوك لا ةس مروا( لازم قرفك نيا كَم جسد

 لدورات كت ذم لسا لك ر كدم ءلس قم تس لااوج )الاول لس أم تمحى وكاي لوس( نر ليرد ل لم بسر خر

 رد لاموج <-رثل ناك فيكر وا كس يرقلماييفتتسا ؟اوجارهك نار كرولا بازعار يمر( سيكا وركم انوار دب حس سم ايل

 وكن آرثذس مروا( جاو رخقوصرب برا طعوأل ولاو لح اشيل رطل جس انرك داعيا رقادكن يان: اك تس دلتا

 لاو ركل ساو نعيش ل واكس( ايدرك يبل لس تعين داني ليتل نا رك نفك )درك ناسا ذ_ ركل صو نري
 < يرعقاو لب هيرب بتكول لقبا لارواولر واي وكلا كنس لن قش سرع ماينسا ل رك يوفر اروا هس لب سس شات ؟عس

 وس( ايأ# اذ ناس كى نكد: سا ) كبي ذك ذاع مق( عرفتي لدد ناب بانك كعك نآ رق

 اومن زيت كيأر ع نا ف# م ( ا رفيك الك اريدج_اي[بساذط لب نتمنا فكن رملي حس فس ؟بااذع تلالاوم سيكا نار ذر وا با زعاريم
 وأ وأ ادعو( اقرا رعد تدار ا[ لل ح تسول نا ) نر تس اد كانتا الوب روش ع

 ليو رك نلا حس للسن وتر ابكي دنا لب كس لورا قو د كتي لان ورحب كعك اهلا لتكن ءز) قت ركزي امك

 7 ا ص لدبام كاع لاو ارو رك سول تسول

 تت 1 قاع ةروسوارلو لابي د َّئ 1 500 كل لة لي دارا نع زوج قس

 ونقف مكروا وماسك نار ثواب ازعاريموس( جس قلت ياعد كت اية صا نال لوفد لن خس كريت تاس ثنوم ةيواخ لق



 ًَ كة 0 :
 ما جار ع ا حا" قمرصا روس هس سدا عومي

 00 ناو لك بع 71

 هب ايكيا ك- كس فلابم_ جس ل وت كس درب تم رق هي زم تبريقا كج ايل رانا فرس تسب قا... 557 و

 0 رظللا تمالع ل تماقرمتأ ل نو مانكس تمور ءازججلا موي ٠ نيدلا موي « ةعراق « ةعقاو « ةقاحلا « ةعاسلا
 هتك دع طور بئاج لورد | تراه فس لكل ين تس. رؤوس نبا ين انج هم ودقب رشبملا ءاج دقو ريمالا لبقا بكام

 - رت تاق كيس اء ضن كيج ساد كدت كامب

 قاع ردت م حاج كردي ورع اع بش دو جوا ل تل ” رماد ست تسال سيروا ل لب وكرت امك يدا رصد لبي

 -ميدقلا نوجرعلاك داعف_تاموم ورش

 كس متلي جستلا قير كل زوري ناعقيدك) اهيارردد تامكس لاس موتي دي اناس عد ليبزاهي روت الكل مالا لج

 ص جت تاياور لوفد للك أ ملقا ماخاب لكن رف اثناقطمذ_ يرق هيتبو ى يت تك ررايعت يسار الو
 نعلن ل انت لن 27 م كامو رول ل 1ك ]ف6 وروا ماود« ماك ا

 ول ةرثج لك حارص بهاذ وا ىرق مكحم رمتسم رحس
 تجري هدا ارم زم اي جس لكافاك ايي واجس.لصريف - رججدزم

 لوعقم ا. لوعفم ىنشن, لب ترروص كاب يماهيفتساا- لين تنكر دصمولرا ذنا ثمر ذنوو نا لعل تف ؤتم محم حرار عت . رنا
 -(هشان لوم ترابعيرزقت اردذنلا ىنغت ءانغا ىا اي رذنلا ىنغت ةعفانلا ايئشالا نم ءىش ىا رتل

 < اسس فاك وكس كيدز كسك با ركن
 لوف عريب ع لاعس لعكس نوجه ليرة مارق قا رواه اعنا كيد نسل 0 رب رعولا- مهراصبا اعشاخ

 اشير لت ؛ -_- 5 رول مهناملغ نيمئاق لاج ربت روصو راع 0 دعبل ل“ اك لوقب رواه هردقملاععس فهذك

 . انج ليي باو رطل اقل ترب نك !الر سكت تكس قدوم و نكس مق اكس ربه تءار اس نر د يمت

 قر ل 0 يس: ورفض م اباج ةنملغ مايق لاج رب تررم ملام هناملغ مناق لاجرب تررم

 لدي لام ميراصبا ركن اي مريب اهش يل لادن لوب ثيغاربلا ىنودكا وتبع قاطع لوك نلا تي آيدكس يانبك
 -6تاع

 لورباك تريك قاس لتس دارج ارجاء اج جس اناج بكل وراي كملف نب لس ريش طر اختناو ترثكا دارج مهناك
 تي ل لقدر اكس لدرس لن تاي وفود نا ثوغبملا شارفلاكر أكس ا يدرفم# احلئ مدان الورفمول شفشماب

 -- شجي لف ادرك ل سعر اقتييآرواه هيب وراشتاو ل نير

 هر لدلج نا قتل ينل 6[ رع لصأ_ قتدو ريعان رسخت تسس للاعتسسا كس ناب لدول ب غار ماءا- نيعطسهم

 هس باث م حس خس ركل اتورظلروا

 ىه ارواج ول قتل رت يسحب اولا نبا سس لت سرر طط>_ءامللا لاسو بكسنا ىنعمب ءاملارهنا -ج لع لوم اق رييح

 نبا ف ٌرذنم نباروا جس ايكرك وك ا لوريم بدا ل قراقب ماما رهنم ء امب ءامسلا تحف ع ارا ا ءاملا عرش



 -ء امسلا ن , مم ال بناحمسلا 1 مسك امب ع اخ

 نال 1كراسإال تع نادم ضرالا نؤيغ ان رجف# ل د اهلك ن ضرالا نويع أب رجف تدايع لت - اماني رضا ارعأ#ب  انويع

 00000 ضراللا نويع درجماو رايح 2-0000 5 “1 نا ا سل 1 الرسم قف نيا... شت

 0_0 يتحاب 0 سف فرط 0

 0 2 هاي كلا طش 0 2
 كلما فا نإ اة! طن تاير تلئالدرب ءرعل لق * ل 1 لقا 2 لس اينو ىل هذ إب لاو تس دب بل نا ءاملا ىقتلاف

 تس ديم ايي اج كس لاء ام دش
 ا 98 1 5-9 0

 داق ءء واو ندب مازوت مانو ب ل يردك دك
 3 سا 00

 تال للاب لوا ورود ف تنل كل ىارالبكس لا لاء مالتي تن اند لامار ان وتس - لايف« راسد اناس ترس

 55 لاشك جك قم 7-0 هر 2 ىلا كد ان للاخ ااا مس 2 1-7 ّ

 ترام تقرو تفل تمما تى تس ءاممتن مأىرارفلر اب حس لا رمدض كن اهيا تسر لابي - رفك

 نتا نا ا وسر اا هب كبل "حولا ”ا لبرج واتس !!اتردقل ل ارقرغ 2 سس دل ماري ءادلا ىقتلا لس ا ءازج

 كا مي تس انباع حس ل قرضا مس لس ب )اء اجنالا كلذ العفة نر ممم رماد د قو دما اراقنا مسخ

 572 همر ف راع محفل د ترروص ات ابكباقم ريس ل لا نقار ل محجاع لأ واع
 سالب د راو ام 2 كل اء ادتباو” هنأ عمار رم نط رطل 2 م 2 اهانكرت

 - لا سدا قد انتا اسري ايات ترسود

 ء امر | 57 6 ا 0 2 5 تل : :
 همت رش ا لاح بهو افي تاس 57 تما نلي قى ”«تس يي لماما عر 2 فير وامس سأل ناكرماقب_ناسك فيكف

 نا
 ا 0 000 2 هالمر6 ل ولا ا عب ام عد طوقا

 ا رفا 8 ت”وذكيلا فاض ابن طل ذل جرس ل ذل ايل ةراشاركد ب قراذتاث < رذنو

 مم رعبا 7 3-2
 مه ١ ّ .٠

 ,رقع رو و لكن ايلا ذل للم ارسال 5 ا مااسأا مب 1 20000 0 ندداعقوخح 7--_ اردن نارقلا انرسي

 رسب ني ريعسر وا مهليج اناب مهبولق اماو الا ا ل رو وا ما ل تليصوصتل *لكر رك اجنح 2 ت2 03

 لو تحل دارم تري مش كطظاغأار وا ماكر اتا سس فس كلك
 تداشعغاإ الد يخ زاعام ل رب زاجعا

 كايد لاو تح عااد 0س كةلخدلا رعق_رعقنم

 نوم عا ماوي مولخماو: بيرق تسمايق ح لم اتا يك ايا رظقفزالا تفزا ل تي اري كتوم لب... ...تايآطند

 0 تعال 0 ا
 سدا

 "هج -ق لاف وليل ىكاىب ثعاباك تفلت كس يآ يقيوج < دري دضىج اروتسرب ساو

 هس ءاذاكت ناو زم 1 ل ل ل ل ل ع



 د 5 ول , طل 2 -

 مما استحي 14 00" جرا ةروس ؟ع رودأي م مل مل رسم مو نيا

 ها «”اروحس نءاح ترطعا فا نرفع اع رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا .تاياورو لو ::ناش

 هدم احو ار وارب افصص> ضو + ؟ اكدت احا كح ايكل أ ريع 2 "رول امسي : ياام“ روك نزلو هس دن اور لس نوال

 ىلاهر مي تس ايل مناك ابي نلاعقي جعق_ رشلا _ ل اوقنم وجاك وصى لوو ل ارم رستم نا باح ةوعس لاول تن ايل لب

 رقع باردا 5؟ لن رينو تدان بلطم دوس اشب هربا لاو ني لاين. لما. قيلو طابع نبا لوب

 يال وم لوا اعد ب دج هتاو بشل مدت ايلركرا ثا لوول اونهوت تلعف نا ارد تكي 0 3

 ش - اودهشا مقرالا نب مقر الاو دسالا دبع ةملس ابا ايار
 ديكس كر وش وقاوي لح لافتا ىلا اكن بن رمش رتا وتم اهنا ىدنع مك ابليس الح لوقسوقاوي تكياعتل ١

 ل وقشايس_ دوحسبا# انج تاي روم م ولحم  ى حس رمتسم رحس اولوقيو اوضر عب ةيا اوري ناو تيب آ-جس اني و: ل اراب

 الا دمتم ناق رافسلا هي مكي اب اهااورظننا اولاقف ةشبك ىبا نبا رس هذه شيرق تلاقف هذهغ ىلع رمقلا ى رشا

 تح ضترارم نوت اك الم تمايق ليد زن هس روبي شع هانيار معن اولاقف مهولاسف راعسلا ىف مهلك سانلا رحسي نا عيطتسي

 امسح مايا ةينامث و لايل عبس مهيلع اه رخس تمم كقامو رومنس. اب باذن زورا هدب ل اوشا رمتسم سحن موي ىف

 تعال | تاون دب كلا فالس دوم مولعس تاسحن مايا ىف ارص رص احير مهيلت انلسراو تين رصد لاا

 موي افا فيا دقلا نلاوضتررتت "اع رياح تحرر صحى ودرم نبا حوماوم م ان وأهم دبي عمدارم انومب عروش رت هدب

 . رمتسه سحن رهشلا ىف ءاعبرا رخا ىو ترث ايف ئربازيندلئر تأ سحن ء اعيرالا
 هللا قرغ لاق هللا لوسر اي كلذ فيك و ليق سحن لاق ء اعبرالا موي نع م6 ىبنلا لئس- لئن ركل شبس ىلا حر رط وما

 ب دومث و اداع كلهاو نوعرف هيف

 ئيانب كر اسوك واود تاياودو تايآل ب ترو لا لبو ةنس ا لاا تسول طرأ يل تايم دوك لود كن با نيلي

 انكسوج للاخ حس لوو كس دب تامذ لوك ردد كلا تققيقت تام مارت #غن ىللنويك 522 ” تاءزادو دلل تغ: ارو مك 3

 ىءاروا ايكو مارب ل قت نااتغجاي ناديي حسبو ل اج عب وورش باعك دب كس حكابابكيمكاتع سفر لو اك ا لكالاع

 انساب هيك ماك تسوي دا. زاقطمر ادددزف قال رش اجرت فق نان كا بمال لا لاما ىلاضا

 ا ساق

 49 وحس ربا ل تيياور لكى راب -اهت م عم اهراؤل ع لع لوسي ترضخ بج كبي تسحر ٠ شي نت 0

 شمخاو ايبا لكم ايق دنا لكي حس ترج كبس انور موه اك اسفل اكدكوج لب تااياور ضنا لاو تس انج ةدارص كرو
 انكي ايكوم كود دناي» هاك ان- ربك نرط نام“ اوربا ””(ياررف ذة بأ 1 لكي لط ىل غن لوك غي بأس دانك

 جت لاله سب ع رو اني نطل اة يت لانا قو اصفر دورا قم

 ب ليو تك وكس ف < #شكوو قات ىلا ايس آو ظفلاكن خرم لب تاي اور ضن نكس تب غانوم جرم سك يأكل را نم تاياور

 انقل م لاح ىا تاس دو رابودرجر كاشير طظةدعب ل تك د_رجرم ليف تب. رضت سكس نعبر قلت سا



0 

 ني

 ومولاح رست آب نا" ططررمتلاو روس كرس داي وم رمش لج نال الجر يبضحر شورت نكمل

 ددب قي بش لب وءريت لي دمداب كل لااكوماوج ل جر ماا باغ عراق اياك نكي هقردب دن اي ذر ساكس لت تييادد كاد
 هداج يمك اب ب دغاج لفتح رتل تيك دافك ري لالا اك رعد ثم ومارب ملك حس ديرك ا كافل كرمت قروض. ذيانناء بيرك

 امك درظنمىبم قذ_# وهن ايلي ايان كلبي تس لور فاس لاو ةساج فس آل ابك يس ضب لاس دك
 ىلا سهر رييكن با قداح ايك يرام دان نيا بس نايك ل كيس نولاو فس حس فرطر بج هك بس لع تيياور لك لمت انج
 -<-- جايك يشرب ا مانوم لاح تناهقاد هس رات راس لليل كسروا ايكقوقذاك نا اكس

 هس يك لا نو لف ءاينا مان لج قو ترش 3 :لل ل سس بس تاز ترض

 رم رق توت لو لص نإو سو توت امال لاب - تم لكتب ل الدمج رك تاز لب ركهذب - بس تاز :

 - لج لهذي ررط لس م اكس داس لج لاوفاب لوزت نا يم ترض ارو م تس وم قالضاريظني_روا لكل سب ردا مو مك ورم

 كل لاه اوءامحذب مس ل رداكمل لبن ل مسكي تنس اج بس لات كس آس بس سأل اي تاز تمون تاءاط حررمىكا

 - لرب ىلا آب كريس قس هز ولوج ترضخ ميكن آر قون نج كام امج لعكس هز تسبب هرج“
 ىورمت سرنا انج« لن رب بس يآ تاز مافن لي نفح بس ل زبون رطل

 بورت كس هايتس ترضخ يركن تك رولا نب د مارب لب كاك روسو زجر وطب كل كس مالا يلع عل ترضم>_ هايل
 وتاب كرظتر تقيقح كي ج.م ارا وماعذب هز كرف قيما دواس هزت نلاشلا منج ركن [ثمالاك ردو رجب دعب كح نس
 ون ذ لن لوزخج ل وفود لاك ردود تاع لذ رول ء التين لكل قس لضرب ييرطلس ثد# ايف ل كويك جس لك ماعم

 تؤكل دب حس نول تسكت كن عز تو لاك ككل رب لص اك روسد زج ئارم يرن ا لب كس باننا لك تككت كني ناي نكس:
 ب لع لا كح اد 10 نواب تتذورب حس بيرق ني ذ.لكوج دوا لتقل و+ تاجرا رود ىذوحت اهب كت كرت هس لكما

 ع رود لس ل وحك حس مدت امدلتو- اني درك طلو كدت 5 زيئأبجقت انتج سرت بج اننافرصت

 فخ ترضخ ليا ع مفر زوجاوء رب نع زول افرضت كريو حيو تيرطح يوك. .......:اوم فرصل ل كدت عوهدايزت عرروس

 اكرع نار وبما انتج ليئراوشد ان اناج لدي حس نوكساكت كرت قر اكن لاس آو ناز ىلع لوفر لاسر سود اوم ريدئاح فرض اك

 < سراياركا_قرايفا راب ع قرايقفا_ لكلا حس لاعددانركت كرت اكمم اجا نلا لوك جس نيت لكشم نايم و ي# وك وركث مدي

 رمي اع حدايق سود تلق كن ع زركاروا_ ل روصتسروا نك وفود لب هدم ل رايظفا قلك ن وكسب ا قرايتفا تلو
 لوقا هويت راض قي وم شر اان رولستل_ لس نيزك ل اك ذرات تعيبطاضاقتتروا لس كك نا زون وكس

 راوشد ول. اجايلركضيفرادناج ركاوكد نايل -اكو ةراوشد حسبو كغ سس: عراف فود ك- ف اج ثدي كس دئاي ف الضر ومرات ل فس دك
 -6_الب/ف رت لا انتي اكدن اح تدين ن وكسك الك ب لسماع هوم

 قلاج_قرايقفا تلد ريس اج قرايقق ارك تكد كن عن ذ.لكوك اج ايلركس يقرب ىد ىو تلا كنج ذلك
 لوم تلت رمود قلاع لومتمحررط ل تبس لو ديب دذ كس سرد كتمت كن مذ رك ليا كس د قرايظفا كتل
 لشروص وطرد لاو 2 زكى رك رزلكم وه نك أهم نا ف تددوص, مم نلت .رسوو صف الخ لس لوتس حرر وا
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 ايدل 000 رز انوم رم وا جيس روادلت و بي راكد اصردا نات زق 0-22 720 مت سبأ ]أ 4-1 دن اج

 هس اءابكى كب نت اجانا »كرت بسس ل وراتسدن اج« نام ارك قفل عمك يرن رمل نكي... 517 دن احر ب رت وربل
 عبلا_ نسل[ نك كدت اب تام لطي كك ابى قرارا لوو تلت لكلاب نوكساكخرروسل

 نزور نا كورس كيلو رس ا ا, فالف كس لحي لابي عبو برق اك رروسدن اي نرش حل

 دناو لأب بسلا "يبا ون اجاعايد تدوكل# ” راهي نيا ل رك فرن ل ناو اح تسر جي. توم مولخم ومارس ار جاني هركفق رت

 اج كان قراني لدي ذس لاقي وترا كرات ةقلوا لوك اوم اح ذي فرضت ل ع
 فات تس دايقا تيس ثيدوع ركاوس_اسومج لان لامس اني درك ذم كني م لاب لو ةساجرمتي ذادآ رودرا جرو لآ
 نس قردان رت لالزر لانك - حرك يب ”تلالدرب رش موتو ناوي : ءايرشاكل اتخذ ةلسورجنو ع م ا

 الخ لب اهي ع لاس دئبايك ايلا مد كه دئبادخ د لدرصخر تن ل اوك هب ايل ننام تاب لكك وسايل نئاءابك ا كنا
 ايكو تبل نور عمو ضرع كرم ادهخ نيسان لسد ارم اي لين تس اجو: برق ادب رفاك حس لااايك نجس اني ناكل لج مفاد
 لل فو نع سا هدتتك اعد تساي قتراج كاعد سام تاب سك سف كت لاو تاب لاا وف اعدت اللب - لإ تس اج تح ذب تس نا ماد
 3-3 توب مولع نوبت نس كنا تقودك اعدتسا ولين دايذ انك

 راب اكدر ع رح ع را كوم رتب كس ى ىو اك ا واس هل د كح سرسور تلت قت روسر وا

 عروس ني هر وق اج كرنب تيياك> ىاظافلار جام كن ات كوت اعدتسا سس( دفلا ) :دنمد تلت لب تقي اكو حس دوس كاب اخ
 دع بكر د وتو دارابجيروسكي روا-اًبومانتا فرط

 لييئرورضوتس ع ىئكاد تلت روسب لوصاو تايرظألس نانإل امل يزاووالع .-.-..--. :مايقلاو قر لام ت ايلف

 اوم نكات وج نك ساك تردوس لابس ناك الغ اكزب ى ادد اكل بن ابيل ت لوقخسروا اجو لاكروا < نكمل ذاك اكس

 وكس ىدورضانبد لا لنك ا« تايللفروا لاحم ايتلاو قرش ل مب تايللف يدان ناثولع الحل لتي لس حرروسدن اي فاخر -

 تديسني لع تركرتو نول روس لوم تبا قف تماب نتا قرب لوصا كس نا مت ان لن لاري وا ورضي نحت اب بسير ل حلاو
 -اوبب لايخاكئرانتناو لاحلي ارق وت بنت جس قراوشد وداي زك فذ د: قاس ناي
 لاس لرش ةئيسحر اك حرر وس حبل 3 زم اج ترض الايك متم اغرب لوما لوفوو ىملطروا فرغ بفرض #

 قرف دايز حس نا آو نا زو اجااطرلا ذا عت ولايتي قس ىدؤاوروا كومومو زج ذكر قو زجج راح ل ضو

 آخ 1غ

 2 رمل لا ارم امن زكر خيروسروا لم اضفول وراس مان ىلا_راقث اشرد - قروراتناءاكل وؤفاسآ لد حس 2ك زعم 7

 (ٌقكو نو نان الوم تررطح دال دنج ذا )د لن ىو رك للا بسس رغد ناي زدك جانا

 دي داركم ولحم رؤس نآر كت اعقاو كس لوم قو دشمابرب دوا لاوحا كس مرج كل اج دقو... ٠ .نَل 1 كو لد 2

 لوو قمت كيا ذاك سو كلاب فتق لنآ رز كا ايست لارا لرجل لاير للا ا_



6 0 0000 ِ 

 م[ ارت تمي اج نا“ برم او روس." رسكودأ 2 مَ 2 ريس يرتد 2 نتا 00

رك ب لورق امص قاتل قدرت ماش بط تع عي وكرم سما كاني ناك وض رك لاب لج ل نال
 ارمل-ى 

 0 ي هت دايز باكي ماجن ظرف اك خلو تود حس لولا ل ون تيب أ ل كل ندم قي اوك تك دب ىلد كسلا

 ل لوم اكو صح 7 ان اعلا سرا ل 0 م

 كلوب نلوم كنور ساروا مارب نيس ادوا كس بلل ود فرط يلاع تنادعرواس شر لش لورق مكى ذ لمع لك !مارتروا

 «لدجرو دأ : ا
 ا

 2 0اسل -_ < وأ نولاو لاا "ناي عا" اب تفو يار اشر 2 ب ازعروا تس يق كاع حا ون موق تبذك---. ..:روأ نافوط

 9 0 انتوا لا ا رو طم برا قاوغ هس داس مالسلار يلع حر وأ جس اكو ناد تذتج لب اينو

 آل اجيد لوكبسج قر هذ امجي هذ امج لرب نورك لاش تاير لربك اولد ما ايدالروكت ابك ا لي ليكمل ابوك اج

 كل دب اكرم روان د نيسا ب اد قر لبر ر ار ل لوك داك جاع حس نال ثراكدرورب #ريادك اع ددب نس روف ترطحرك

 كس ني زرواهكأ لكيم دهس ناحآابو ل وج ىلا ليل مد كن لافوطروا الكت باها باب ةيس ذوب تو دتزورفاكى لب نا ذروا هي

 دءايكروااوسنس اجروا ىلاقر تم قي ا اكلومتج نع ز قراسروا كس وم لتر البا ايات - حك تي تدي

 لاني ىكدشلا_ قوت اج لعب لش ىلاركو تظئافق ىرامب تاس يت لسو نام تشك خروف لمع ناف وطهر ى 0 انتا

 -ايلودم اينااكى ردفان كل ورب ةرواراكر الس

 جس ناغناكتسر دم ىلاعتدلا_هقيباكق نآس بلظميإ 5 نلت لايئاشن كت رب شر عقاو لاك كس لاو تبوس

 هي ةرل ارا ذاهب "دوج قد ديك د الس ادت كابي لالخ اهانك رت دقلوحرياذ_شضتابروب

 - لو درك دنا تكلا رايس

 تو بيتم تاظعومو تع ع اضموج لس نر قس نأرقلا انرسي دقلو .-.......: لك لكما ىئناسأن آرت

 ىلا شك رق بل طم اكل نيس رك كورا كت ا نت حر وس لوك لي ثمود لكاس بول لتس بيب

 اترل ماكس لودتب جا بج ري ملفنا 1 اجايلركضفرسك رلعج_مكررإ ارسال لات لو ماو نأ اقو للم شارك حس باتل

 هداشا اس اك اكلم لك لاول .ر مك هد لن مالك لا ابقي < احاج ماروك س ملعون ةيسا ومثل احلا فج

 لل مالككس تسود تايصوصتب و ور كم الكلا فكآولم بكاولملا مالك لفرق ةاوروا تس لا هبئاجع ىضقنت ال ثيدح

 - ل دايم رمل م ذك تس تمجلر ش ماكحاروا لجن فس اك ارت ارا ل نافل تن را اهقف_ يق كل راب

 2 مروا ثوم نعت < النأعطق نر كوم كنب دكر ظنا رس تيب نا ل نضر د قد لكبتكررن - سا قبب

 فيادوخ اج ردقاورب لكس وم مولع كاتس جس ايكيا رمد لب سوت كله يب لون ناس كانتا هوجو ليل رع اا بك حس لس

 : -- تربك رو لقت

 داي كلير - بريل سين داكحسوي ل جس ييبلطم_كك :+ د ماندو كب قاد تسر وتلا رمتسم سحن هوي ىف
 كوب نول ند كو امرت اتم مولعم انوماكياذعى ازور تاس حس تايآق ورسول تس اهومج لوك 2 بس ذي



 م. حرفي 14 ها" لجرمشلا روس ؟كرسبفوراي وا ريتش لعب سل لمس ا نياك

 0 ل رو جب د دور رك ابكي اعل حرر شاول بسس يس لور 2 نيه دنموترو أرق تيابنج رثآن ولك ءاعمو 1

 51 ام ع دلعي كناخا حس نود

 تاو: مولخمي_ لنس ايلي م اتاري اك انك ش ناش ع روف ترتب رفك ناك نمسل ١ زج..........:تول تفل اطل
 يي امانرك يكس فاسدا ذي لكن اوبتما زيا جس 0

 هب اًونِمْوُي مل نإ ٌحِلاَص مهيب ْمُهَرَذْلا ئتلا .رمالاب قار رم ١ اولعَمب يذل همج 409 رثنلاب ُهَوُمَت ُتبَدَك

 م 1

 هَل بِصاَنلا لقب ع ' نآتفص اًدَحاَو نم لاغتْالا ّىلَع ٌبْوْصم اًرشبا اولاقف ْهوُعَتي»
 د ل أ كلي سلو تيجو وهو ريل فان " 1 عملا رشنلا عمي ماهَفِحسإلاَو

 نَا لمهسَتَو ني يَرَمَهْلا قي بقت ىَقْلاَ نون 400+ ٍرْعَسو باَوّصلا نع باَهِذ للاَض ُيِفَل ُةاَنعْبتا نإ اَذإ
 رت رخ رق د نر هئلغ خرا وك ذلا كرولا فا سواسلا م 7

 ُباَّذَكْلا نمت ةرحالا يف ةىأ اًذَغ َنْوُملْعَيَس ا'ولاَعَت َل لاق ملعب ب كت 2 ةؤيرشا ةزك نانا نحو هنأ هنوف

 ةَبَضلا ّنِم اَهْوَحجٍرخم ةقانلا اوُلِسْرُم ان كب قفار ناي رش و ةرفالا

 مب عصب امو توئاَص مهام ياس اب مقرف مرسي مهل خب زك انك ةرغشل

 "ل قنا ةفلنق قلنا قر مهاد ْلَع ْربصِإ أ لع نم لب الأ مج ”ربطصاَو

 قالو مُهَمْوَيْمْوَقلا ةٌرْضَحَي <م0و ٌرَضَفْحُم هامل نب بيعت بّوِش لك اَهلموَيَو مهل موَضةفنل نمي
 فْيَسلا َلَواََن ىطاَعَتف اهلل اراذُك ْمُهَبِحاَص اًوَذ انف ةقاثلا لقب اوُمُهف هوم مث َكيذ ىلع َوْداَمَفاَهمْوَي

 لبق ٍباَذَعْلاب ْمُهَل ىراذنإ أ ٠-4 5 ِرَذدَو َىِباَذَع ناك فْيكَف مه َُقفاَوُم اَهلَمف ىأ ةقانلا هب قع هز َرَقَعف

 َرُه از رظَمْحُمْلا مْيِشَيَك ا اك ةذِجاوةَححبَص مهلا نإ وبي ذمفؤم عفو فأهل

 كلذ نم طَقْس امو عاَبلاَو بايد َنِم اف َنهَْفَُي كولور لا سب اي 5 هليدعل اعجب قلملا

 ا هس رذنلابٍطْو ْمْوَق ُتَبَذَم + ركّدُم ْنِم ْلَهَق ركّذلِ َناْرّقلا اَنْرُسَيدَقَلَو ميِد يِْهْلا وُه هسا َدَف

 َراَححْل ٌرْعص َىِهْو ٍءابضَحْلاب ُمهيِمْرَئاَحْيِ ابصاح ْمِْيَع اَنْلْسْرَأ ان هناَسل الغ ْمُهَلْةْرَتملا رومألاب

 ا راحسِإلا 3 نيج رخسب مهي بملح طول لالا اًوُكِنُيَ فلا ء ْلِم نود ٍةَدِجاَوْلا

 يعم ريخ موي نب وجتلو

 1 مم
 هقحب لال رحسل سلا ٍنَع ٌلوُدْعُم ةفرعُم هنا فشلا ع ملل نيعم مدي ْنِم َدِيِرُأ ءَرَر

 زكا عر اطفال نع رو دال فال ويقل اع وات 31 هَل ةفرغَمْلا ىف لمعي نأ



 4 هع سم + تم رمل مروح الخ ا روزا مشل, نيل اجر يسفر شومر نايا

 تما تا ب ا ا. يل يوم رس يا وي ل و ل ||| ب بس

 ا سنجلا ْنِم ناك ْنِاَو ْعِطْقنُم ُهّنأب ىناثلا ىلَعَو لِصتُم هنآب

 هِلْسُر و ئلاعَت هَّللاب نما نم وأ ٌنِمْوُمَوُهَو انْمَعْلا مج ٌركش ْنَم ئزجن ٍءاَرَجْلا َكِلَذ َلْثِم ىآ تللذك
 دس«: رذتلاب اريدك ولدان اَوَراَمَحَف باَذعْلب ْمُهاَّيانتَدحآ اَتْشَطُب طْول ْمُهفّرَح ْمُهَرَذنآ ُدَقَلَوُهَعاَطَو

 1 فارسا ةروص رق ولا نير مومو هم للي نأ ةزلاَش نأ هفيض ُنَع ُهْوُذ َواَر َدَقْلَو هرادناب

 هحانحب ليِئَرْيَج هقفص نأ , ِهَجَوْلا َِقاَبَك ٍقِش الب اَهاَنلْعَبو ءاَهنَعآ مهيأ انسَمَطف ةكيالم انو مه

 ْمُهَحْبص ْذَقْلَو ُهُنَدِئاَف مهتم أ ئَفيوخَتَو ىراذنإ ُىَأ هبا لج ِرَذن َو ىِباَذَع اَُمْود مُهَلاَنعَ اًوَقْوُذَف

 ىِباَذَع اَوُق ْوْذَف ةّرح الا باَذَعِب ٌلِصْنُم ْمِئاَدِهُسِو ةِقَتْسُم ٌباَذَع يعم ٍرْيَغ ْوُي نِم حبَصلا َتْقَو ةَركُب

 ظ +":> ٍركَذُم ْنِم ْلَهَف ركِذلِل َناَرْقْلا 0
 ترمب كس نإ قلت ناي الجول واب نلا قمر ذنم نع رن كمن رذن) كب ذلك سرمد دع

 وصمم ١ 1 هيك يئانج(6ة آب ع كد قورج فس لوتاروا الد نائم الاه يداد رك هس 17
 ع ل شب لولو دا دحاوروأ اهم )وب اليك ل تع داهعو7( حسو كج لااهروا لوخشم رع سا لاودعيج

 تان كنب كيه لإ ع تلح ركىورتب للامن رس ؤتلج ثم ايظا رواج ريض اع ل هعستن) نيك در
 قد( ل لوري كا ذس متركا) ةنتتقو لا( ةك كت راج لكلا مكي صاغ لائاوواشداب كيس د ليكأد دنا لل
 ىلوتوو وا اجسام ىرصووروا لقت كوز: نوفود )ع لوب لاذانيك 2 "اج ثم ل ( لاو د ذ ناونجروا( ناز ناقل ترك

 نال زا قرب ل نا ؟عس بسس لث مة ي كا قد( جسايك ا هذي كس فلار يخبر واكس ركل أد فلا نايمرد كس لوفو» لم لالروص

 ا ا الاو ل ارتا) زاب نع ( < لوم لان قوه شاك مث تاب لا يبا ايوا ذب يسلك ( لوم

 كساس انك 6(: باعل نابي ةسالإ حل اسك حرر لا نيبؤ إرم )؟ اوت وكل انجل يجوع ولحم
 ايناكو مر تنك عراص.!اانب ركاب تعي وكس ناوس2ل_ كس( ناقتما) لأ ز[ى نا( ح- نانج كرب يارب أ رف كوول ) لإ
 نلاروا( انركربمتبم لاا ديا كنلا تن قل دب حس ءاط لاعتفا + ) نهدي ربتروا ( بس انتاج ايكهيتاس كس نلادوا لأ سك

 را وا ند كارا راب كنا ند نبأ ال نلايمردك قئواردا) كايسرد كس ناس ايكايدرلا ) 2 )كتابا كاني 3 التسول وكو 1

 رجب حر تلح ري رك اق صرخ ليا_بسراك ألا ند كادوا لأ 1اس مق زود كيا ) سكي آيس ًاىراب(وررقم ياك ىلإي) ليا

 (رام ) ناوسايذاب( كح كس كل_.اذراي واول ترم ا سن( هل | ةرايوكقثواروادك#_نتلا

 ؟بازع )اجا انارؤروا با زعارموس ( درك مسا نلاطعك هك ناز - نال تاك يوك )الل رار ايلا

 0 ا انا كساب 1 باغي نا اتاي دركر اورو ن لا نس م: تحي

 ا وك را م ا را

 يدرل لاس آكل كس ركل شو تعيش ارق مترو( حس اجاجاهبكم حن وك اهي حاج اددج وج ركرك تس لت ىلا د ليجد كي حس



 00ج تن 14 ه0“ طم جروس كرس : شل نمله ريسفر متو #ج رن نول

 وكلا لاي ناكل ورش حير ل نلت كت اياد نا نب ) كبي ذلك ورنت ذ# طول وقع الاو ذك[ ا تحيل وكاي كوسا حس
 مكيدة لش كير ب حس لع نتف لوب ب اراصح د لك عراسم لإ رتب لي اوم )لي داسرب ديياكل ورتب نلا فس مح( ايكيا

 تو ررقمرلا يوكن نارين كيأ )ايلاجب لن بشري اوكا( قل اي دا زتاصدجتا سك نلا لم نبت 0| ول نيل بلا( عكس وم هاج كولو و
 انو لاعتساريتاسس كس مال فلا فرحمل كويك سس اجو فر صنت تسجو كف اج ساي لدعم رسح سلا دوار فر خم وأ عاج لدار
 ات لب تروصى رسووروا اك اجو لست انثنناير لع ترروص لبي لجن وقود لس ىلا ؟ لاي اوم ذرب ول نيقلخ نايس اء

 ايدسلدب م”( 197 لابي يت ) كرا حس بتاج ىلا( سانا قرد صم )كس ركل ضن( جاوب عطخ اش زايخ تنس وم نسج
 طولروا ( سنك رادربناءرف كن ارولانال ناميارب لوسرو لادا مح رطشي وم زم يطر شباك تءاءاهنا هس راهب ) ع اةركرشج لو تس
 رك اد لا( اياطجتر وال ) كك اديبي # زك لس لوهناوس( حسد قراحب لب باذع) تريك رادع دامدا هت( ايالد ف وخيار نس
 كلاب ناك كش أ رف مالسلاديلعامول ذ# موق )ابا ايل طواوك ونار ةرارابسدي لس وكول ناروا( كس طول)

 ركشمي دج لد لكن الس متوس( تن تش رفووهلتالاع لي كت ايخدحتاسك نادك اند نس آلم بورك لاف عاج يددعقوم
 دبس نا ف مت دوك ولك( حس يس ددام ب كس لير ايكوم هربج ثايس لكأابب ردن كنا اتناك وحج [ك ايا يدرك اهدنا تأ ) ليد
 وج )اب باز ادري نا( نو 7 )قو روع روف( رت اقرا ل كة الدفوع رم م ) وزنم اك فار ٌدروا با زغرب(

 رك نابل ل 3 كل و نعل متروا_وصك و زم اك ساد دوا بما ةعتسم ربمءووس ( اكس د كراج كت تسر آس لاهي

 5-لا الاو ل ل صاع تحيض لول ايكو سيد

 مالسلاد يلع راس للي 2 هاب تلاد لو سيئا لس رتل ايكءراشا نال نا 2 0

 -لئث دارم لزج لاو ةسارؤ تفرط

 ديرك اوزطت يانج جرف ليل اع رع. رييجت ووش ني لوغش ريمي اج جس هعبتف لك دحب بص ناكل ا ارشببا
 < جركاوم لوري لج

 ىدعاورواه لق دج ركأ دج تفصارشب- انه- لإن لتر ذب ح بسوي ليجد رف كياكس ماق رامي نانا بج من ثم انسه
 ايكايلمدقمي ساوج لاعاد عاد يكتسب بادج اكل اا؟ايكايكم دقن يكب تنفص وكر صو تلفص ىلا وات نك يدارصرلا ع تنفع
 - هم

 ىفل اناس سابع نبا-جسابكذ رف كايج_و: ناشي يدريجانوججترساك ثلا ةروعسم ةق ان لت قتل ناونج_ رم
 مل نا كس لول ب كرش اكس حاد ليتك ناد لو #2 كاس ةعاط نه انهز طي اهب باذع و لالض
  ريعس ىف انك فكانعبت نا اباه ل ورثت يوكل ا نارين و ريعس ىف متنك ىنوعبتت
 ا دج قراكت ماهيفتتما سري يلغركحن لاع-اننيبب نم
 -الادذسا راوداين تبع رشا

 هس نايلوعفمم انتم ماقلت رجير وما اذك د وادب للاخ نوملعي < يمابفتسانم_باذكلا نم

 تس اراه يانكل اسراك سايل رامعا نرسم ةقانلا اولس ره



 ع هكا د دل

 منو سسوس رسخت تت - 14 د جرم ةروص "رسموا 16-12 00 راج. نال جر يسقلجر رواج ننال

 د واقل اهبمج اربي لم وطاب هوس انج رتب قتالي اذا جاتا لرب ل عز دع

 ههنا ارآييلخ فرط ىكقانروا موقف نم سف رسوو اسال 0 مهنيب

 جس رطح خر ذا . رضتحم
 - لو جدل قس لوا بغار مايا_ لاق ع اًطغ- ىطاعتف

 املا ن ناعم اة ابان عب اتايحايانيو ثاباك امك كس هر درس دل 2 وش مترين لاب ىو لتإت محا- رظتحملا

 ننال 1 اهانأس يقدح رت نوفي جس لدم لم انمآااههرو لت نايع محام رئاوجاك 5 اراريعو ميس 6 مهتيبةمسق

 2 0 لج ناشد اف حس تيلط كك يرش سدد ل كداب أي ظ0ا71 هس اؤكد اتاك 2001

 -اكددسد»تزاما

 كتر لور + ىلارك ع تل مف 2 ةابمروا- هللا ح صح يرث ودواصح تيا كيش كسي بطم كردي

 انزءاوتاراجا# ءايابنسس بشاب ةورزاواهرعتسم ةمسق ءاملا نا مهنيب انج سسابايلر' 0 ب تمول اتم وم

 لجسدارم اياه لل رطب مينى ىلإيروا- ليث ك- فالعمل زن قافلا لووول تسير نكي
 - لز كلت تدج [فلطم» اع وك جس ايل ف لب للسكس ف م تدج كس ابق زم ارك تي آى لا ف قود ثم مالسالا رن

 ارم اا لابي كاميبجد ليتتنرو ع تمت ى كل داعم ةلعسايكل ثان حراري يفرك عل ارجل بمن دات كي

 5-5 اوال ساعت اضن الفكس ىلا ل مالسادوا لس دل ا رتما سس تيآ

 جس بس اكب اع بلك اى جك حك لاانالدايرايوكل ا نآر قل انرسي دقلو
 مدد بي رثاذس لاا ولدوا كسوة دابآل شب نيساء لس كت ررجتا سس قرع عقابا تررطح_ تن يتكسر ب تررط> آول طول موق

 عال

 -ه تب رشي بلر لش زاب اكاد« باح سس مناك يبي لزب بصق قا ايصاخ

 دار رتمركان ليا رحسب هيت كه اناجابأي نان فرص لا ىلع ايكوراا فرط ذا وم نيتي مركز سلخ رسب

 ش كوم فرصطم يغري لوجو امن آس ابابكاذه ان رحس ةيقب كل

 فرضة اج لل ب بس داوخدج تسل قمل اعرمم طول نادت غل 20110 انا م ءانثسا .طول لالا

 تس ان: ب لري كر را رع ل بدأ هيج اعانلاب لست كَ انتشا كح سا اجلال اوكولوواطن ل طول ارئاخ

 انكم قل لوس واس اتوب م اهنا حرر كيا تاهثيع باع كويك قش اهلج “'انيخ”لاعهج نسر وسعت

 نقل رلاعإي لمس هابل ؟ل ون لرد صلح يسالف

 تا نورا اا ا رع ىرزجن

 بهسدارم ب اذتعتس امج لا 52 انوش س تددصو ل لع رس رك ايك ماشا نس رش عشب

 تاني رانمور ! مهنيعا انسمطف ا
 م ان 0 55 م0

 رص تح رج ىل تيكر روا ثير اري اع ما ارك يال هيج ومدارم تتفو نترك رايي فرصتي ل وم ورك .ةركب

 كة اجو فرص



 نامل هدام ارسمي 1« م0 لو رتل ةروص كرما 7-5 تلم ل عر يسفلاجر تو الج رن

 ان لاول قويت ناد قير زك فارعا عروس لصف حب - 0 ارق نايم لاح اكدومتل ع رولر لأ....--......: ثم ايأطلر

00 

 سمج للي_ليشرف لاس ويك يات ة سلوك لركربكي وكمالسلا يل ٌعراص ت رطل” ادح ١و انها رسشنبا ٠.٠ 4غ ٍس
 100 اءاكت ماج وو تلودايند شاطر لبق اتج لوكدجتاس نيس اهنيك ا ىو ورواه جس ىد آل يا

 يس ات عر دام لووك لير ادوسمكت كر عر قرامة دس يد نامل 0ك
 يمر وس لب ليكى ربفتتايكردا لب دارك لتولي ادق م وأ ق1 كتي كسل امرلا كرك ييدققاوروا هدر كك

 ايد ماك تدع اللا قريموكبسرولاي داني ل وسرت فس 3 ادراك اتالم اخس ثوم بس-انق

 جس الاو فدانا ذيرول انوع وكل لووك انتباجاومب مولخمبع رتعؤت نوملعيس . كة اوم 30 راعم يي ةرلجون يرحب

 الاسم ارواج انجب كافكا أ لوكروا اناء تاباك وسرد دفا ن وك يصار لون يتلا ما حسرتي ب لأم رف نادين انج
 هود كد كيا كلاردا كيك سا ند كيأ اك لا لس تاعك قلع رايدر وطب سرت لبا لكي اوت انني ايكلكو جرحي

 -ااسكاو انش 56 أ انرازن_ك تبب قيوم لف تردوراكدب كيالك آ حب داع دقي رط قم ندعي فو: درقم ل لودافاج
 هررأو مدد ررل لادا 2ك ثدي تلك لس بس 3قرا ا كاف تشرف جر- 3 كن دور ننال سال نبا

 هج لاحومهزي روزي رركوم لامي دعب زوردتج دوا ل تاك ئاب كل ؤضاكو رك لود | تيك بع كس

 وكان الش اكلي ل نام دبكه لكتب نمسك يئابس ايات مكن يلام تر طول موق تبذك
 نفق نق اووف 8 طور د قكوء هاجم وق قراسس بو قلت يسد تن كب كس لاومي نا ذس مج اناجتو[بس
 اطول_لككالاح_ نبت تركي دل دب ررط اوك ورا زكر شيب معاكى د ينك لتأ قك جرار كب اذعر »اك لك فاصل لا
 هلك ف الظل تأ كس رك بكل رواتب واو فذ لوك لوك يار ذوك وكول لحي ماسلا يلع
 حررط لورا موون و/لوك وأ تنطر #2 1 ارهسروطبل عك طوول ندر نع> لس لك وك لوك لوري وفو ننس تن رس هودواردقلو
 اكباع لا ليي ول كمرج امك حددوا يآ ترطيب لت جو كل ايدك عدنا ست نسلم: قب اياناصبق ل ردا ة الذنم
 -امثب اتا ذب يرعب لس با زعل الاي يك يدرك ارتب تسي ارو ل أ ورك لن وا لايتسب كناري رمت ارم

 كا اجب كل داهتروا شحايم شكوك اجو قولا, تسةرالصا ىابج لاو ملحم سادف نإ ومات :لولس فلا

 3-3 زرط قط تبت اسس نإ د اعماكن رطل باكا هيج يب اجاني د باوج سس زرط

 اد 3 توب الا قب فا اوقاف نب 1 فنقو ني يس ل يشد و 12 هدعمك عمو يه ص هو 0 مطعم د ماس
 اوجلك لب ارب وب ملف قواك و بوم ناسإ ىلع زان إلا 610 رذنلا هج نوت نوخرف ل1 عا دقو
 00 راك ل ا سؤ تزأ ىلا عنف قالك ال
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 اجا ا" ارباسي 1م هير رو ده هدا و4 0500100 ها 22 را 0

 حسوب 011 30153010217 نا” نه ا تو رج جس يس جس سوسو ع و ل ا 1 ا ا ل تتح منح حا : و يي

 2 يا م ين ّ 0 ُ 5 5 مم ..-, 00 رمل 0

 رمان سيل ىا يفنلا ىنغمب 0 يعض وملا ىف ماهفتس 1 الاء بع 6 0: را ىف بان 012 شسشيرف

 لهخ وبا لاقاَمَلو كتل ل ٌرِصَتنُم مج ىآ ْعْيِمَج نحن نسير مك ىا َنولْوقَي م كيدك

 لب هللا ُلْوْسَر َرِصُن و ردي اوُمْزُهَف هز هلا َنولَويو عملا مَْهيَس ذإ ازد ٌرصَتنَم عم انأ ر راب مْوُي

 3. 1 ا

 ع لا باش ن 5
0 1 

 ةرحخالا يف ٌةَجْيِهُم ىآ ٍدْيِدَشَتلاب ٍةرْعَسُم مران هم ٍرْعْسَو اًمنذلا ىف لتقلاب كاله للض ىف َنْيِمِرْجُمْلا َن

 مك هئهَحكَباَصإ«هَرَقَس ٌسْماوفْوُد م مهل لاقي و ةرحألا ىف ىأ مهِهْوُجُو ىلغ الا ىف َنْوْبَحْسُيْمَْي

 ةادتبم عقرلاب 0 رك لك نم ٌلاَخ را لا د اكان

 نت ىِجَو رسل ىف ٠5م ِرَصِيل اب حملك دجاَو مااا ةذوح و ٌديرن ىبْصِ ءل ان رما امو ما

 0 0 يأ مكعاّيشا انكلفأ ُدَقْلَو 3 6 نا رد ف
- - 

0 

0 1 
 م دَسَأ مج رَمآَو هيب مظعا ىهذا ع نا ةغاسلاَو باذعلاب مهُذدِعَوَم وم ةَعاَسلا 03 و نب

 رعرال ع

- 

 دامعل 5 ةولقف وش 5 1 ذأ ىارمألأا ىنغَمب ماَهْفِتْسِإ دا+ ركذَم ْنم ف فا

4 

 تن اَمَعْلا ريتال ريكو ٍرْيغَص ل 6 فجل فل موب رثزلا ىف تر

 هَ نؤتل مع رك و سنجل هب ةيارأ 309 رهو نب ْئاَسَي تنَج موف َنْيِقَُمْلا نإ ظل ح وللا ىف

 قذذِص ِدَعْمَم ْيِف ٌرمحلاَو َلَسَعْلاَو َنّْللاَو َءآَمْلا اهر اهنا 0 عسا ديس دشساك ا

 ا 2# ناقل 00 0 ار 0 دلشعاو ساق 1 و ور يلا مود نعل نت ف 2-7

 ةَمِلاَس ِتادَجْلا َنِم ٍسِلاَجُم ِْف هنأ ىنعمْلا َدِعاَقَم ٌىَرُقَو سنجلا هي دير مِيي اَنالو ِهْيِف وعل ال َقَح سلجم

1 

 قفداص وهو ال ُدَيَو ايناث اربخ 0 امف ايّدلا سِلاَجم ف فاليغ اتا رغتلا نم

 َوْهَو ءىش ةزجعي الر راق 4هوإ ردم ُهعِساَو كم ٍْيزَعُ ا ةَغْلاَب لام كيل دنع هِرْيَغَو ن صعبا لذي و

 ل 18

 رف لشق نم هرقل هلا ىق زان نمو لقتل

 لب سال لكن اهياهورك ابز ىن ودار دوا وم ) لزج ىتسبم كة سار كي "اي كس( مالك اول ) ناوكر فرو... جر

 تدب د اصايلطلب ( ع باز ) لنا ذ#متوس( ليو ماطعول السلا لع ىو دوج لايناشنو و شم ياتو وعاشت اق ى راهب لس لاول دانا

 تسلآ ترو 000 اكن لج تايطفوب حس لادا نا لش نال رفاكوج لين ما هدر قس اال( كح رك ل - زر ا

 نود ) لا نال تياهرو للا ب رفرافكش )2ك دابق( ايا ا ل باعوا ايكتس اوم دوف لال

 كر ” )هس لو دوك بئاغ وتس ام ب اير ؛رامدك شا ل ةرافكف وا إي جس شتا يت( تح سيفي 0 الج

 2 ار ور صتتنم عيمتج نحت انا - ايا لن را تح ل نا لا 004 لد ا هم سس

 باذع - هرهتو اك لا صمم ايثالَ ( قلوة دم ل كباتتم كس نا قرني ترض اروا حس راي ل ردو وغم ا ١ 2- اهب رصيدي وا



 هواجس هب ن0” لورا جروس اح ساي م ل مدلج نا الجري سرس نا
 عدي وما ويسير وو وسب سوس مم مع سدح وو تح بوس حا د مسسسم مع

 لو 2 4( تيان هيام ايد ب باف م ع ب)( باذعاك ) تمايقروا( كس

 )كح لباب ديسك ع من” لبس لوبف ميسا زور ل2( قوم كرب تييابن لع ترث آرج) كح سوم لنك قود تاتا اند
 1 ىلا بد هدي )الجرم ةسام يقي زلم( لي )1 دل ( ا ةساجابك ل نازوراس تأ

 ءادتسرهتاسك عفر لكل تءارقلياروا_ءادقم تسلك حس لاعب لل سانا. ايك ديبي زادنا( عكس ةرييقت
 انآ ) ناكيعج كي بيج اناجوب كرامي اهيا( ل لس رك دارا ماكس رلودجوسل زج ل )ماراع دواء( يسهانقظغرت كلت
 2 اش ذل )وك وكول ترو( نوكيف نك هل لوقي نا ائيش دا را اذا هرما اهنا ع لاوس زوجا راش نانا

 نايهو جس لق ةكسرما ماهيتسا )جس لاو لارا تيا لولا ايلون لو د كلل( ل كد زر فك ررط دابق

 قوي وفرع ردا ( نع نونو كس نياك نازل )جس لي لومانلامغا ( لوم الو دنب) لئن سلو زيتي هدر ردا ( وم 2 ررا ورا

 كيا دارم لكس رسهن) لوب لش سمشتمردا تانابكواكزيت ب( جانو ل طوف دل جسمى( لأ [مانك ) 4

 527 ارثروادهشا حدود لاي لش تنج كليك سي لسع دسأروا دَسأ بقع داس سس لب دوا نلف لش ةءارق

 ل تس ءا رقيه دارم لكس لا ..زجب طف دوا قوم تاب لوضفاد لابجج لع لتس اش ) ل مافن هده لي( لح لاوت باريس
 اتبع وج كس للا امك اتوفنالقري- زج انك ردا كوم لول وضفو نس أ / لوب ل لولب اىكعنج راكي ري نتن دعاقم

 سَ كااكفلام كلما لابساشمإ(مقرعداو م لن *«| لديه اتكسصم لدبردا لا هربتل نبيك ريس لوم كاي حسنا

 00010 ل لفي كل كس تتر يمدنعا لات قم ادم د قلد كتخ جس الاو تسد دقدت( كك اكتمل

0( 

 رن نحيت وعسل نوعرف لل ديسك
 هس لي ذتإ حس ددصم_رذنلا

 لي دارعم:(9) داش 00 لأ راج (10) ننس (ه) سم ننس حارب( اسخ) ايات اهلك
 جس در اقفل نايتس لانسنفم كن كرس دمي ان جتاكن ناك ال لكك لات سس ياك ا- عيمج نحن
 روم تق“ مدنا سجس لافت قنمك لعتأ_ قرم قت نزع امر كل اوف لي لاين ايكافتكارب رصتنم اجب كن ورصخم ل ا
 م ايم 1و ملم _ ضن

 دهس دامدرفرباب ع لاكار مج اهكايالورش سس تحئاعر كل ماو ربدلا
 ده كك رم تمم يقركي تررييصمودإب نحس للا انج وج لبنك لءاعمرب تسلك رافأ قل ةعاسلا لب

 -< ايكيا كك لي وبةرب ام اكسيل هج زج كاتتثحو تنتج ليتنا / حا ةيهاد .ىهدا

 دهس لكم اهب اكنخم زياغ لوك عرارتأ را قعرواعس ريسفتلا طرش ىلع هلماع رمضا اهيعمأا رق بص ءيش لك انا

 2 قراني تفصلك او انقر واو نوضوم ييش لك د 1 وس ا ل

 نإ لت ةنامادب جم اياب سا ”ج لوم خب مقاسك هذارلا»» لإ ان ف مك لزج وج كس لوب يقم ومر تر ذقي دوا ساه

 نشل 'يمدكس يراسل وطشروا فالف هريقفلس هل ل



0-2 

 تادانا"ارسجكتي 1:4 ه0 لورمتل ةروع عرسي 1 ا اري شوج تناك

 الد بش رفا توم لا واش موك سس كما رك ردوا رتب كو جانو مولع مويس تسأل بسصتذك إن تس. رفو اقبل وبا يانج

 وعر زق ل تلح كسل كلي حس لوصرم -- لصروا لبكي فورم تفل يويك حل تمنى ل ونتلخ تلاع

 كة لك موهتسس ىلا لكي نربط كك جابك ريض ديكا تنك سس يعش عيز#

 قكتنب_ربث قتل ب لوا كسار تييحالص لكن رمشوو واو لات كفو فصو لب لعن يبا كاك هس انبك اك تع امج كيا
 ردك لابي مكاو جت سر ايوب مولعسر لك 2 كوم را بص ل 9 1 تفو نا اونو تيحالص

 فالظدب < توم م اعاكمروصقتالكالاح عسر, را مح رررط كا سرني زقيروا “فصول نطو مابياي اب لس سرروص

 م قلت بس لحب زب لش اس بسن عما رق

 -(دركوراشا فرط كف وك فوضوي هع 0 -ةدحاو الا

 ايت كبي "رعب ل" ا”اماهكت قو لتي ا هذ رصبلا حملك
 لدويشرايشا هس لل نايبلارور- هراصن ١و هعابتا لجرلا ةعسيش كس ل لا اق لت كنان قس ئرايشا . مكعايشا

 -تءامج كاد هك

 كرس لاذ داك بس لابي ل كعب شا اع 1 ووك نك

 رك لب اجور شمولي اجده ذب بصب لارا اكيد لاؤ جرد لع خوفك رول لاهفارلمج كس لاوف نادك ين ب تمليك حس تعذر
 وو اطعكس لوماكم# رامج لع وفتح رول ل توك لن طلغ لكل ب قش لك لاح لين تس رك تو لب كأول لين ردد ل طيوفك ول لب زج

 دهس إب ركل, هداكمالكفطلان وع اك وت وفود نابت كيأ- لاو برع تاكذ نإ ترن! لي لو آان - لا ردن لإرزجج اىكتسإ#
 -لاثارم ىراجر كت ايكل شن وفم سس. ابع لبا فس يودرم نلبس دارم لف ياس ايك يال درمغ شح تياعر كلما وف رسهنو
 لج ساد لدا ياا مني ذو هس بتكردا ل كس تحسون رن لل 7م مادا

 او ةارصدناشروا كوم تارت لابد نت 0 511 اهناةررط اس بك 14 لقب اح رطل

 جس لدب حس لدار ت انجاب جس ىلا تربت كناري جس دارم لو ابي لوم ابر كي لش للا .قدص دعقم
 لج وج م لاصو تنجو بلي لما نيقتفب ع لف يت تنال واتس دارم دب رقاب ع لائارم لاكم بر _كليلم دنع

 تدعو ماقمهوروا لح سل لع فاصل قرفنا تمور ميا لحب تفرعم باح لورهش كسك ابا

 -ىنيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تيبا < ل ثي دع بت كس لوم نيب ذكت ماقال اذ

 وكر افك تاء زك آس" كرافكا” تيبس دك كرس اك ديرب لكم قلك اروا نوكرف ل م ءاج دقلو تيب... ...:تايآابلر

 -ق ل تخل مايند_ك اج هس انبملاوأ# لاهي مدس سولصتب قت تك تداج د ثان
 جة اك شنافي وغاو ناميا لات نيقتملا نا تأ مرق رج

 لير دب بحي ناس وج بل ال اهقاتتح سك ف لوم لذات عمجلا مزهيس تيب جاك و 2[ رق تر . ..-...:كااياور
 -هتس قع قادص*اكت يآ ايل جب لن كثب تمي آري كس كن تاب ذدايمت رج و ورز ]كتي ترضخ



 مذ ممارس 14 ت0 جتنا ةروم عرس وداب لج, نام اجريت عررشو مج رت نلاهك

 ايل وحسد لري هلو لا بج قمة اي داج هك وكول و دوج صر انس تالاح كس لوم مم رافك ٠-٠ 4 واد 0
 ايك اي دم داوي لوكا اك وقيم ان دابق ومكه دج هاب حسنا مكب ؟لز هك ور اهود كولوو تل نت وع ع حد رات نا

 ماب بسك لب اج اووي دابة كل بس و اذب تبءاقتخاداهقكل ث سوم إيد كس لازم لب كو ماودك
 تا نا لي دلباقتم ني ارواكس لي ذوي كل

 تو لا تيك رايم بم اهلي اناني ف اينو لع بانا روا لمت روب ل اريج هل وب دك اب رك ا وكت كت لاف رسم
 وم تقو اك تسرد يتم أك ه وكت قره رسج كس ل تممايق لكنا ةة تسرد لسا يك كاروا_ كراج ب كرايم ناب لؤي ترضخ

 اهلي دوا اك .اجانييصتل خر زوو دمك توا لا بج اكمل تقفو اا ووسب حس رام درك: دوم لأي يرش كس تلف باك
 : ومكه زخ ساد لاَ

 تمايق انهي مس ديبي لان مك شاد جس تتقو» درت” كيا كنز رب كس تاب يوس؟ لس بلكت م يقر كيب د- يش لك انا
 ىلا ليلا رك يطا حوج لش ندذ مما واول -انلسوب لا كل آس لا لب كيا جس هدشنفل لابي هس لات لي توك
 ع ىومايكتقشمروا قكليكرو سن ذ كرا ف نبك زج

 دب ىلع كل يارب ذك ترباس لاعك ناك جس لئلا و نير وسان لوك متي كك دم اطير فاتك كس حرر ط قدا
 «؟ووفنتحرول””زتقو ى زكري ستئافتكا ب لامعا تفل ىارواسلك اج درة اس ل راسب ذسآتتفو بس ىو جيردد لع لااا رف

 ترن زج ذب ىلوجج لوك لج لاس لش تدوصبترمهدعاق ابماظنارم هدير تس لب اج كبت رمح ليي ليفت دي ىلوجيرب ل
 ش - هاج ورشا

 نابت كح لوب لش ماقتم ى اع ىراعش تع اطارواراد افواررطىا ل لب از كان تشم لك اروامشاخ ليت ل كس نرحب حررط ل

 -(دج بست ب رقاكمش أرانب



 مد عا رسم م نكلاوروح راب 31 مم اري. نيل اع 8-5 ل

 ى ا 1 2 و

 2 دع رل 5 د : 6

 5 -5 1 كف + نت 8-_-

 هنادمق ةيألا صر اأو سا او.هبسلا يق -,ه ءاايمسب هنأ 5 ةيدجحم نضطح رلا ثر ونس

 نامت .
 يا ل وعبس نامل راك يح و

 4+ مُيجَرل ا ٍنمحرلا هللا مشب
 8 را نب نس بال خر ري دح“ 0-3 00 5 ل ل را ا 0ك ةباق موك
 سمشلا ىلمتلا #«» نايبلا ُهَمْلَع | سنجلا ىأ 29 ناسنإلا قلخ + نارقلا ًءاش نم ملغ ا نمحرلا

 سا ع جب م هلا

 نادحسي قاس دَّلاَم م ُرَجْشْلاَو ِتاننلا "م هَل ق اس الام ْمُجَنْلاَو نايرجُي باّسحب <09 ناَبْسْحب رَمَقْلاَو
5 

- 

 الثا لجال ىف اًوفطت الا لذعلل تبق لج َناَريِمْلا ْعْضَوَو اَهَعفَر ءاَمّسلاَو امهم # لانب ناحضحخي 4:
 هز َناَرْيِمْا او رسخت لَو ٍلاَعلاب ٍطْسقْلاب َنْرَوْلا اوُسْيِقأَو +ب كرر امدح نارْيِمْلا ىف او روج
 لْنلاوةهكاف انف عوني سنا لخلل أو مانا اهب اَهْعَضَو ضْرالاَو 0000

 4109 ناَحْيَرل اَو نيل ِضْضَعْل او ريشا و ةطنحلاك ّبَحْلاَو اَهعلَط ُةْيِعْوأ م +1١ مامك آلا ُتاَذ ُد هلا

 مت

 و

0 

 ةَرهَنْيلَت و ىدحا َتَرِكُذ ام نيذكت ُنَجْلاَو سنإلا اهي اي امير مع ملا يبق ْمْوُمْسَمل ءلارأ رول

 ُىلاَم َلاَق من اًهَمْشَ 'يتخ نسر ا هلا ُلْوُسَراَنَعََرَف َلاَق رباح نع ْمكاَسْلا َى ٍوُراَمِل ريرقتلل اهي ما فتلة

 لإ _ نيزك مكبر حالا ىف ِةَرَم ْنِم ةبالا هِذه مهب ا تاجات اراك سلبا رك مك

 هل عْمْسُي ٍسِب اي يط لاَصْلَص ْنِم مدا َناَسْنإ قلخ ُدمَحلا كلف ٌبِذَكُ انبَر كِمَعِن نم ّىَشِب اَلَواَوُناَف
 ما

 نم ُسْيِيِإ وُهَو نح فاو ناجل قاع نرولوب هيئات +0 رحل رعتاذإ تو قا ةَدلَص

 ٍنيَقِرْشَمْلا بر 4009 ٍنبِذَكَن امُحَبَر ِءاَلا ىف نآألا ّنِم ٌصِلاَحأ اهبل وم (ا0ط ران نم جرام



 8 00 + 2: دغ ع 5
 ”داطارسمعم اهي هه نرترلا ةروس الك بو دإي سار مشل + نال اج ريسضت رشم تناك
 5 6 ب اس ل بور بس ب ييسر سمسم

 عجرجعم حصا ل ع ند رس ب بج جب - جو

 57 رم ءادط نيذكت اَمُكَبَر ِءآْلا ىف كلك ءج ٍنْيِِرْغَمْلا ٌبَرَو فيصل ٌقرشم َوِعاَسِلا قِرْشَم

 نيل لاعت ترد نو ٌزحات زب اهب نيل ملا كارلا 2

 لوقفملبهنب ري و نفك امير لا يابف هب ُطِلَطََيَف رجالا ْىَِع اَمُهنِم ٌدِجاَو ِْغْيي ا 4

 1 3 ٌراَعِصَو رمح ارزخ 6م ناَجْوَمْلَوْوَلْوللا تأ حَلمْلا ا ُقِداَّصلا اَمِهِعِوُمَحم َنِماَمُهنم ٍلِعاَقْلاو

 0 0 ربل ىف ثاندخملا تشتمل ُ هدّشلا راَوَجْلا ُهَلَو مج نبَدكَن اَمُكَبَر ءالا ٍيأبف

 كلذ ؟> ناف نا ْمْيَحْلا نم ضر الا ىت اَهْيَلَع ل نيدكت امير هلا َىَبق اًعاَقَتراَوامظَع لاّبجلاك
 8 2 اج

 قا 1 امرك ٍةَمظَعْلِ ٍلالَجْلاَو هد ناد َكلَبَر ُهْجَو ىَقْبَيَو ٍءالَقْعلَِلْعَت ُنَمَبَرَبْعَو ِكِلاَم

 م لاب وأ قطني ىأ ضر لاو ٍتْوْمّسلا ىف ْنَم ُهلْئْسَي 420+ نبِدَكَت اَمُكَيَر الا يَا مِهْيَلَع همعناب

 رم 40 ناشر ْيِفَوُه تقر م ْوَي لك كيذ ِرْيَغ م ةَرِفْعمْلاَو قّررلاَو ةَداَبِعْلا َىلَع فلانه نوحجاعُحب

 عاذ ةّباَجاو ماذغإو ِء انغإو ل ١ نلاذِإَو ٍراَر اوت امو ٍءايح ايحأ نم لَرآلا ىف ُهرَدَق اَم ٍقْفَو ىلع م مّلاَعْلا ىف ُهُرِهظُي
 هع

7 2 2 

 ا يالا دك و ا

 . متفطتْسا نإ سنإلا َو َنِجْلا َرَشْعَم 3 مب ينج نيذكت اَمُكَبَر ِءلا يبق ٌنجْلاَو ٌسنإل 00

 الإ َنْوُدقْتال ٌريِجعَتْرْمأ اًوذفناَف ضْر آلاَو ب ْوَمَسلا ىجاون راق ْنِم اًوُجّرْخَت انُدُقْنت نأ
 فاق 0 2 ف سفر مق ياض و وح كن دول وق كر و 0
 مارد بكرا لبر سريرك امُكْبَر ٍءاَلا يابف َكِلذ ىلَع ْمكلَق ارا مررت

 0 عا ل دوس
 4 نرصد هيف بهل ال ناد ىأ ٌساَحن و ةعم وأ ناَحّدلا ّنِم ٌصِلاَحُ اهب بأ ره ةراث نم

 ءامسلا تقشن ل نيِذكَت اًمكير ِءاَلا يأ رَ 1 مدقوق انور دسم

 د 76 ِناَهّدلاك َةَرْمْحُم اَهَلْكِم ىأ َةَدْرَو ٌتناكَف ةكئالملا لٌوزنل اب اوبأ ٌتَجَرَمْلِإ

 7 ْنَع ُلَّكْمُي ال ذَئَمْويف نيذكت اَمُكَبَر ِءاَلا يف ُلْوَهْلا ْمَظْعأاَمَقاَذِإ ٌباَوَجَواَهِب ٍدُهَعْلا فالح

 و 6و

 امي واَنُه ٌنَجْلاَوإ َنْيِهمَجَأ مهل كير َوفَرَحا ٍتْقَو ىف كْوَلتْسُيَو ِهِبنَذ ْنَع هو ُنآَج الو ٌسنإ ةبنذ

 َنوُِرْجُمْلا ُفَرعُي 0.> ِنبذَكتاَمُكَيَر ِءالا يبق ىبنالا ئنغَمباَمِهيف ُينلاَو ئجلا شم يتب
 رس رسام 8 هك وراد د 2 72 ا وو ف ع دقاق هلق قل ع 2 و

 نيِذكت اًمكَبَر ٍءالا يابف 4: ماَذدق الاو ىصاونلاب لخْؤُيف نْوُيعا ةَرِرَو هوجو ٍداَوَس ىأ ْمُهُمِيِسِب

 ىلا منهج هلله مهل ٌلاَقُيَو ٍراثلا ىف ليَ ماد وَ ٍفْلَح ْنِم ِهْيم دق ىلإ اَمُهْنَم لك ةيِص ان مضت أ «0)

8 



 هذ احرك 14.63 جب ن5 روس "سمر اي م رع رج ل اليحر يف ا رقو هج تناك
 -- مس بسسس ل هي يمسه م دمع د سس مل م ل يي يري بل ببسي

 5 2 4 سجس عم دام مريس لم ماعم 0203 8 2 ا 2 2ك ء هم ا
 در ارحلا كديدش هن" 5 هنأ راجاعام ميهح نيب و اهنيب ثوعسي نوفو 7 نوم رجملا اهب بِذكي +

 6 ؛ 1 تسل ل شعل جي ح2: 2م أ واطلق عار وو ب رق اقم ١ رو“ يقدم وول لا
 8م ه) نبل بر ٍءالا ى ابق ضاقك صْوقنَم َوُهَو رانلا رح ْنِم اوتاغتسا اذإ ةنوقسي نب موزي نبذكت امكبر ءالا ىابق ضاتك 3 انلا رخ "رم ا وتاغتسا اذا هن وقسي ع

 هللا عسب .يإ هاايعاات لك ند تاومملا ىف نم هل اسيد 0 0

 ش -مْيِحّرلا نَمَحَرلا
 تتاح رئاهرول يدوس ىلا راما( لاي لوبا لاك ايئادي وأن انا( ل )فسرت نأ 0 د

 نر ولو وحس روظتمبر وج وكت سر دف ) ل اراب لوفوو تدور اداتتروا( ومب لأ ات دبب زمن“ ) تضر دات دوا لإ( بس دل )تاس

 كل فارغاروء لد )ب ا لاح (ايكاقفاصنا) لدحر وذا تفس لاادوايكا انوا هس تاو نا ردا( لو ا

 كس روك "را زيف ل نس ايزل كل ( قول ريو نانا ) تتاضوكن شم ز ذ# قءاروا تم انحكولل راوتر كيك نا ذو تاس

 ايلا 02 لويد اوم( اكن ) اهسونتك لبي سس ( وج نوي ص لفرو( لك كوش ) توم ف الغري نا” لإ تخرو لئاخ

 قل لارب دريجرعاحا ل تروس ا تبي آي )كس 3 النت لدن 2و ول وكر كود دب تيسا( نو نأ ا ا) نوثور موس - لب ( وبشوخ

 تم وم لول وص اخ مايا ,فرلو ذي 7 وروسن_ قي ترش اس كت ياور سباح ءاحك ماع كيل رقم اييظنتسا لبي لاس

 كلف بذكت انبر كتمعن نم ىئشب الو كابر رن نابذكت اهمكبر ءآلا ىأسف جرعرم دس لوبناك سكت ا نول

 ادبي سى مال( مد1) نانا فس ىا( لدا كوت آب كك رك سيئات اكتقأك لكايسأم راكد يسرا أ“ دمحلا
 وك( سلع ناب ) تانج دوا( ةسلج كيث كب بج ) ىثستررط رايت( ل_ وب نحب نحل نس. اهبوج لوكس ) تجاهك
 رم نوت و نك ىر كودو ةيسا لوفد موس ( وجدت لاش لاومز لمن ست ثيل كلب سل ىلا)ايكاربي كلل

 ناوى راكدرو ري ةييسا ل وفود هس جس كلاس( أ )برغم ( كل ويمر ول درس ) لاوفوورولاك ( لوي لول ورم )رش لوو دوو س5 اموت

 نلا( لب نكبر ) ل سطس متابوكل ؤإيدد(روشموا لير يش) ل وود (ايكى راج )يدا نس لاه ةاجو جركل نوت” دوك
 اللد مس( لي ملاكات يردد ياك ) ةك شون فوك ذى ىلا تردق) جس باكي نايس لاند

 ةنانوعد ورتط نرخ )حس لوود نلا( ع فورعش لوب )< توعد ابك ةاجومر لكس نوت وكن وك راكد دب

 ىاروا كس ءاجومر تت لوتمت نون وكر كردي ةييسل سولود موس( لوم فجر وادب رس )نوسرول لوم( يس [قداصري روش
 يني لوفد موس ( تلج لوبي لش ىرتلب روا لاي ) حررط كداب ل ردنس لو ( كك ةاني) مل 2 ( لايت ) ذابجج ل كح

 رولان ال نسم اظفل) لكل امد: انف بس ل دوج وم( ليزي ءادناج )مس ناي ذة هرر دق ل سس قاوم رتل نوتات كاوكاو رادو

 موس( كس كماعناري نيم )جس ىلاو نامحاروا( تسنح ) لالجوج د كةساجد قاب تاذ كر اكذدورب ك1 بارو"( القع يلفت

 ايو تدلل تدابع» و تايد ورصعسس نلابزز) لو تس ام كسس او ناسآو ناز بسسس قا نس اجور وتتكون وكل فود

 ءانراماي ومان الجواوث حس توم لب اطمكس- ل زاير قنوع اتددرجاط قتلي دج لي ل اهلج تجر لل م يق در مرق

 ةايوعرك وتمت ندوكن وك بسد لوفود موس( هرييغو اطول اول اءايوم اعد تيلوبق_.انركريفاب وم انانبر يما ءائيد تملذ | ده ترا

 وم راك لوتم و ينروكن وك كبس نسا لوفوو مقوس( نو سل ه1) لين جس ايادم عر راف كك( ك- باح ) سراب بي رقت ع



 اه جارتي 14 ههؤط نذل ةروس "غراي يي - دلع نال الجريسفتعررشو لج من منا
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 ل نوير ن وكر كرد ينجا لطم( لي تقاعتليمن) ةك لك سد سددب( ب كيكة داء

 تيل ل يل ضلت لاوطوروا( تيرم يوتا ومن اوت لش ل ريل شلال. زوجت عشاكل اي لولود م كس ةاجوهر كم
 كس نوت وكنا راكد دور يي لوفد مقل ليد لب عرشك وذوي سمة كس وكسرت عن حس نا )كس وكن انب رجب( دن

 حررط لك اك )6 اجور سدو( كح لبن اج نب هس ذاورد كيك نوم لان تشرف )6 اج ثدي ناب عنج لزرخ س ةابحوم كتم
 روب ةييسا ل وفود مقوس( كغ اجو تييئاك قش ”ح لوهلا ما اوب9ف الش تيب لص اوجاإج لال) ىرتةرسم

 كن ماك ا) *# نت دروا# اج امج ول تدب كمت لاس نانا كش ذود ىلا ةأ 4 اج وبرك وتمت نكن ولى راو
 سنالاعيك حس ًاروا لابي ناجلا رواع نيعمجا مهلتسنل كبروف يانج- كح. امايكتفايرد تو سوو جريل قلت

 ١ د و ” أح ف ايي حيل يس كأول مرج كح ابوبكر وتقف نكن ك داكن مد يذيسا لود قس( س ىف حج فد كك

 تنال نال روز تيب ناقد هدي اي كل _ طلب لاؤاي تبدوا لاب كسر يئن( حلوم آلي رواش كس م

 ايد كوع ل ع مروا كس ل ' اه يده رناب بغاج كنس اس اب كيتي نو يدوا لانا وقف ل وفود و: )ل راو ومرت لوتس

 ل وب كوك( زت 0مراكس نذ»» كس لود لعروس انج كفر رج وكل ترمس ي(64.بابرا سلب

 ”هتجاةماجسقيسأ اهلك ضاق نا اك اجاياليشث أرب ف البلس قركك ل اكوج لاو ترارت ل امتناوج) ناايعرد هك
 -كةاجوم ركل ل متم نون وياك

 - نمحرلا ةروس نارقلا سورع و سورع ءىش لكل لجايكأيارف لم ثيرع- نمحرلا ةروس... ا 0
 وكب تاومسلا ىف نم هلأسي تي فرصرمف ا لوقنو نوم ل سابع نبادوا لو تكل لكل اوي زءىابع نار شتاع

 رابراب هس لاك اخ تيار يملكالاع-لو تك ل ألن ابذكت امكبر ءالا ىابفتعآد# اساس لاف ور ذاكن كيل و ءا ف
 والت كعب رواءادتبسوك اي انبرل نمحر ثا ىا < فو ذكرتك اب زلال كاع رمت كف وذ ارتبم نمحرلا < ترآ

 ظ -ةاباهرب
 ب ايلا لكل نول ناوي رس ود تس صاغ اكن لالا 0 ٌقادابطاكنإن- نايبلا هملع

 نلف عمت كف ييخرروا ناد خم كب نيت جس نك قت كب ماحدا نافل نار سب باح قم دريد نابسسحسب
 -لا ترة دل جرربدوا لاند أس لوراقروررقشم راها يسال وفود جروس اع طاف لوممت ةضروا لونا عسل

 -ضرالاو تاومسلا تماق لدعلاب_ج للم ثيرع_نازيملا عضوو
 -هددقن حلما بي تليد ذكس نا <- وص اا وغطت رواحس ليفان جس بحي نان اوغطت اللا

 -لا تطلب اسماك وا ناايتطولش ل دعا ار .نزولا اوميقا

 - لو تكسو نجف رميت كيا لؤي ل فاد لع ماناه» لزب زج ىف رب نم نت هداك ين ةس اسر كاش مانالل
 قول نع[ لكم ك مامكا- مامكالا
 -_ ووش لدتا عل اهعلط



 "ها رأت دي 8 ]و نكرلا ةروسانك سراي ما مشل دم اجري اج رن ننال
 حم سس يي ب ا 7# ججصدد

 - لا كولو 24 هلوبملدلس لي لوماق يس كن ل ئلق كوس واشبب لوقت ر وا سام حرارص لوب نصع_فمعلاوذ
 لسري لم تعي 1 ا الاي رقم اهو وتمخج ل بكمعن نم ئشال ثيي دع- لب تيك وأوبشوروا لوقت - ناحيرلا

 تس ارو ارك دوي امرك ب باد7 ؟ةساجاب[ يتقن اح ركوب تروا ل ل ساحن و ران نع ظاوش امكيلع
 ل 0 ةطبول انام م اعاكت سوم انكر لاو كليتتقوو رقي ”ايندرواانركوضوكب ا ذعتررط وكاد ع تقى احب
 لن نمل # رك فروا ىئسلتخ ىلانمكتكل اصاص_ راخفلاك لاضلص
 دعس اض ملم لع نايم نيرحسلاا جرم رثرواوةءادتس عسب تدوم سا عر تمءارقماع- نيقرشملا بر
 22 تر ردا 5 د لدي حس رج كناسنالا ق ةلخ رك سري تس روصت رسبت وبرج كف وذ ارتباك ري 7

 يعد اب اهو ترا ناب ليت مكسر تك لأ ايزي بلا امكبر

 دارم مورو لرافركب فس تتر واهج_دارمروشروا لير يش ةسايدد تس نير ءاهتلسرا “جس حامابك_ةبادلا تجرم نيرحبلا جرم

 سك
 < تداقم ل احاهردقملاعحس نإ: كيب - نايقتلي

 اب اجاب ير كداوت ل اولا وذروا جابك ئاؤوك خز ربروا لاموك امهتسيب فرصإي اكن لاعاي فات لب - خزرب امهنيب
 0 ال 2 ل ايغبي الثل ىاعتس لك جرد كس تماع لاعبو - لاعب رودي كك «ناايغبسااروا_وكل ع انك/_نايقتلب

 لماع _<س لق ربلا مكبري هقامبا نهو كسيبج_ايكوع عر وفم لت - 1 [ ركض زم نا عملت فرك قكجررطوتا ف تسدابع
 دللاوت ادام لق بج لكي هس كيك كلو( وفود ترد دف كذا رك لج تسد سم طع رجاظإ تدل 00
 تالا درع ع السد تاجا و لق للا ناهد رك ساع ”تداعإ ري سس رود يأ

 تءانردلس مكي فرصرلا را < لداص 2006 يوم ىف ردع لال نارام

 كرار امد انتر[ ةيطعلا ةرخصلا لمحي لجر لك . ّس امايكسبج_اعس د ئانفلر ىكبج_ سوم كت رينو لوم

 2 اج داص كل ع تروص وارفا لت حررط اع انف داص لب تءدوص
 قمل نااجرعروا- لج ل لوس ذب تسابق نبادوا لعشر تروا لوم _ وهل لوقت وحس لبا ناجرملا وؤلؤللا

 رواج انوه لل ير اقرت و دل ر م لوم اعاكل ب بع اعل قرير فروا لؤ كح د رس لا نايا رورو لا كس ربت لع ةرارص

 - لت لاق قرا لش لا نو كس هررطاكت خردل دنم نابع
 لي قر تك ى رجا يىفاي قل تشكر دا زاب د لن تدك ن اداب ست كرا رش [ررشم عفر نت شفا تلاع وف منت تااشدسمسلا
 حس ياو تنااطل كاد ل كس »اديب لردع ريوق ند لإن كل كس تافدو تقولك تشن فس تروا
 رواحررط كب ةعاسرافكروا واننا ماع حس لاجل قت كس هدو لي سود ديكو ل ظفا ليي ماركألاو لالجلاوذ

 -ر ورب لم هذا تسءارقروا ع روف ماوذ لش تءارق ماع اهي جس هراششا فرط كب سا فاس نانو ضروا ف له ئذ كس ماع تس ماركا

 لإ رتاوتم ليتر ارق وفود لب تروس ا نكي
 ١ < لااع ىقبيج_انكسسم ىكلاعجو ناروا ع فاتصل م يد تااونمسلا ىف نم هلشسي
 ور اطقنلا نتج شلل تسبسلا مويلأل اك 2 ىلا دقلا لب تييسل مول كح ديد تل ايخ لاس دوبي لش لا - موي لك



 مهاحارسأعم 14 هداج نكرلا ةروسء "رسوما 2 تيا نمل الجري نر رن 5

 ارم ناش ناش ىلارناكن ان آرج د ل انتر يف تاغصو نهض دش لكك لو كس تنقو قطز حبس موسي دابيي لح
 روا_ ل يلعف تاس لع ةسوم لش تاقاعتمب تارت لاه ايكر ولا د ل اكغا ثحاب تاريخ ش نك لي ,م يجف تافص
 رتل ريغ لقت منراطذتوح رو اورام ا 1 نارت

 هداراروا ولى رول دارمكايكوراشا د رف قرط كب اوجد اجابك غر راف اكس يوت لوفشمو وكيس لاكش ا رياظفل للا خر رفنس
 د لقب ديو ودعو قاتم ايكو مأرب ضب اكاد يلكلاب متلي اناجابك يي هر واحب جس دست
 هددت :62دج لوا رباظب بكت انج لمجد بنل نودرمايل ومنذ لون :ل كوبرا نزول لك نالقفلا

 لولرداي ىترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات اج لس ثم دع ايكامج ىل ذودجتاسدلس لوا وكن لا حدايق لس تلازم
 ده ايان رفذ قداس فما كا هيج يك لعوب تجول «سمانكا

 -ومداشرا لش تمايقرك جس ساد شت ”_اوذفناف

 رواه طارق حت قط رتب تاك ناد ناهدروا اناس لاح احس -  متاكس تتاكروا جا تفك ةدر رويس ملا ناهدلاك
 م !ناصسدروا- كة اجومررظىك لهملاك ءامسلا نوكت موي 0 ا 5 تااتثوطباج_جس حامد 3 حمد

 مادالاو مارخلاك هب نهدي امل مسا كر تلق رز ني انمى 1

 فلكل ب تمايقل كوك لات امك لا نول وئسم مهنا مهوفقو تييآر»ا نيعمجا مهنلئسنل كلبر وف تيبآ لأسياال
 دك ل 1 لادا
 هلكج ىكقالطاا كنك نكي 42-س ابو مورغمؤتروا ىاول ياي دركفاضااك اي لس نلا- لزب لكم | ظفل لاذ ناجالو سنا

 ذي ترورض لكل وات لاس اترك: حس دارقاا كوت لاوسمض تلاوه لات سجاع لك ىل تكرس لا جاتو عير
 - لو تكلم رك ويلا ةقرز

 نا وبار كىضقي ىضق . ىناي ىنات برض_نا ميمح

 ايعمرولكوو حس تريح كف سس دم تيارب بابسارج رلا_-اهقن ايباكل ونتيعسروا وت ودايز لع تروس لي ...... :تايآ طلال
 رواد كل وتسمى ورقاروا ىوايند نومض م وايز لع اكس تدوم 9فاطظربافقاكل وت نومك ,رخ آو لوا لبن لا مجان لوم نيت

 ىرباظ 2 يا لين قت وتس كو حسبو كف سو تييادب بابسارج دكا جس ايك واكل وغتيتسروا نوت روم يلب لن ناصر
 - اراك وتم قوايند لع رك لج هيتانج بس لك لارمد نابذكت امكبر الا ىابفتم 1قكرعب ل تق وك حررط كن وتفن

 ئَر آرب - لوب لوتس ج ناي كل وتييسروا ىو وراد ور هسرمطما- لاعورروا ىنشإ ير روا لامسجروا قرب اني

 لو لق رطل وفوو خسروا ةروصوج  هركذ ناك وتمت ورخخا لم رار سرس

 ترو تققؤو اح بسر لع نوتق كاع نآرق طاب حبس اكن نآرقلا ملع نمحرملا 4 رش ا

 نوناس ل ابكروارشب نايف فيض لاهك_ومجيدوكايدور انكا دبيان ل اد نآرقرل ري رواوركل يخرب فرظيكس ىلاروا طاسإ 1 نامادج

 98 ئ !مالكى راع ةدايزكس ل ئابيدوا



 رسروا رج كل وتمت راسك يدخقاو انا رفزارفرسدوجو تحطون انا ناسنالا قطخ...... .:(نلإي ون آرشروا اا

 نال كر قت نايب تنفصل م ساروا كادي تءاذ لكن لاسنا نس ىلاغت ننتاك تفضي رودس احزن اكتماذ كياداججبا_ جس دوج وء اطعم
 اي كح لتس لكاروا كح هبت اب كورسا نساني كتل ور سدد حس لافصو كسروا يلو نست دب وكر يمض لانا

 ري روط اووى ديو سم ارك تيا ءرفكو نامياءلاقناب قرب قا كتم ةرندرداجس امكان ارق ل ماكو دمك ةاكتفم

 -6 لاو تقاعس ردقموج < تقث ىلامسج ىلاسنا قلو ىلاحور ولن آرت انام ولات
 كس سار داند ماقريب تلاع انسان ب ور [ولطاك روسنا جس. ساكون اتاك لابي رمقلاو سمشلا

 مرقم 1س كلاي هاب اطمكسرطباضو ماظن وب سروا باح لدي بس راثلا ؤ تءارثا فلكل ل ملا عرواانلدباكل وموم لميا

 - لإ كداب لم تصدخ كرام تنف ناراقرلل لح ركل بك تاولوصرم لم كلا ل د دريس نال بد خروا ماك "جرو لاكوكر م دقرجاب حس هاد

 رادباك جروس( كو مير بلطمرر اكن ابحر وللا خمور را رواد خرروس نب زلوم تسرو تاب يدا قرزلفري دمروا

 تس تس باح رعاق ايانو: ٌراداكرن اهدوا

 1 ماا يكس لابس تردي ل ئامج لت جس تعاطا فق وكما« رطك قلبا« رجشلاو مجنلاو
 تلح ركبنا لال ل ماكو لاس دن: بلو لوكس

 ايكركذاك وزي ددددرتو مكر و سى حرر ل ءءامسلاو............:يإ؛ م قلت لايدداس ى اروا ندي زءنامسآ

 وأو زا زنا ومي لكويك حس رك اكوا تو نازي لم نايمرد« تسيل ني ز ولع دنلب ناس آس ءاجايك كذاكانلا ليز شوج ناش زو نااسسآحررطاىا
 يس قار قلت اذه ىكق وقتروا قرد كت اطعم حس تهب حس وا روا < .انؤب انكر قل“ بع اضهف نلايمرد كس نع ذو ناس آت فد لف
 قرا خل واول قس كلغ قاتم هس لووول وزال تفو ةييسدشدواول ةهداي زاك ىلتتتو تل درك ارق نا

 2 امالي يأ تاس قراد تنايد قروي -ةساج قران قت تتقو تل قل للك اي ذو لا واكس تلا

 نفل ب ككل ذحس نا آف هللا كوي ب بل طصر قوم دارم رك اقف اصناد لدع حس نازي لابي لأب طمس فلسزفك ا نكي
 اجو مخرب مدع م اظناداس كت اتناك ةلج دن ماقرلا اترك[ فاضناو ار يك اقدمت اسس نازا وأو بسنت جرد كارب داينب كف اصناو

 ناك شدوا شركت داري ى لني رد هلك [ تش وكزا تكف اضفاروا لور قرير لدعم نق قكس هيد ك هس قروضا

 ل اق نلاسآو نم سس قتل دعس ود كش ع دع-لب اد

 بسولشروا لي ' مدع تضر منح طك ورش نو ترج لري لات مار تهبل لاني لوقحمىسرولا رن ني زدعإ كس لا

 وج_س وجبر وات اذغ لكن اسناوج شاد ليث ليز يجهد للف -ايكا دبي لغ خرانا« هس ديس ليل يب لارج # دكني دوك تن راك

 دنا دععلا ايويشفروا هر 5 اكل ورو 59

 ميو كراكتدورب دابا سلو نيسان امكبر ءاللا يبق... : جرار لوو مالكردل م اككسثلا

 [لسامايكراكذااك نايك وركتسءارجج كذ_.اذطجتهس تنق كغ قيس لع نلا- للبن قى ايب لايناشنا كت د دقدوا ست ناثلا
 نس ةيبوعو دمحلا يكلف بذكت انبر لمع نم ىتش دال محب لكس لارابرج كح لم ثعدع كاع



 "د اح ارسمي 14( 0 شال نكترلا روس: عرسي راي لص م ناريس ررشود#ج رت ناك

 - ليا كدت آب تلح ستنجح قف
 .نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخامو تي رسود- ل لفاد وو لي مانا ظفل ل واركاوج لات تح ارصيي رك اك تانج دج هلأ

 رشعم ايروا نالقثلا اهيا مكل غ رفنس روا ناجلا قلخو ناسنالا قلمخ تت لأ الب تدايع شع شارب كل ونود لع

 لاهي حجب كن ئارق ناك لاء ايكاي ار فرك ذاك فود نئتروا نانا حارس لس ناجح الو مهلسبق سنا دوا سن الاو نجلا
 -ل بطال وأود

 2 0 50 هييملا ناوهيشروا ايكايكوراشا فرط كت ف 2 انكي ىلبجرعرم رواه آلي كترروم لا ١تعآ دفن

 اكدي د رتب روطوت الطصا لبن ناقتاوكرا كيسي © ظفاري 4 ابابك يئن تاركا ك سا كل الدمج ف رك ناش
 ان اجابكلت لبر يش سرك قوك اوفو مووصقن يك ا ياكبهجج كس دار رج ان ىلا ردات اي ا يدم

 د ةاباك كت باي
 اذك و اذك بكب تلعف ناب كيلا نسحا ملا لاومالا ىف كتلوخ ناب فيلا نسحا ملا

 . <.ات/ل اك غراس بكسي لعلمك
 ريجملا ناريج ميض ام اذا بيلك نم الدع سيل نا ىلع

 روبدلا نم هاضعلا فجر اذا بيلك' نم الدع سيل نا ىلع

 روذحلا ةأبخم تجرخ اذا بيلك نم الدع سيل نا ىلع

 رومالا ىوجن تنلعا اماذا بيلك' نم الدع سيل نا ىلع

 روغنلا نم فوخملا فيخ اذا بيلك نم الدع سيل نا ىلع

 ريبكلا رمالا لثات ةادغ بيلك نم الدعع سيل نا ىلع

 ريجتسملا نم اجراخ ام اذا يبيلك“ نم الدع سيل نا ىلع

 ليوم وكراركيل_ىا لين ىلاج لي ترث لم مالك ءاجصفروا نفت اس لاما تم كا تركب لين ناب ذر هريضوودرا قرافةررطىا
 -كةاجابك

 دوا مالك زب ترواتوم لام ولحمم الكا كلنا دل وب رك ا زتعااكر ارك عب نر قذ_ دف كلا سرب ريما كس نوفبلس

 كح شارك انبي بد لقبك لأ اج ةئيسد كاك اع نلاكءر يم «دجتار «هدركطءاضعا كس لمالك ايد مكين كيب اكسس ذياننام ثم
 ثاكو/نلا- ل راكوس واداء انتعاهسرسودكس لاير اهاندم لئرارطك ب ماكس لاكن تم فد ير ايار لترا رلكل م مالك
 الالم بم اترواعس ذب « ناك زج قاد ترم ناي زل لادا ي دوا لس عع عكن اكس دل قت لح از اجي د

 ردا للي لأ وكف لوو درج يكاد حلها ل اولا باي كس لانجروا عسى [س اب < لافانا بس ناسنالا قلخ
 هح فلم ض تاي ىلاشن كتر دفدددك ا لكَ اروا تمت دب ىلا كرش -ىد قى انادو لم 4 ءايد لب تووجو فرضا ثور لن ثلا

 - لب كل قس تردق لس ءالاذ عرج نبا

 توب عرولط روس سلطت ل” لن كرك درس نيقرشملا بر ............: تس تس بيرو ل هرم قلع وتمت شيب



 دن 0 1 : هدا نزلا !عروس موراي مسام ناهض رشم ناك

 مرك أ ١ مغ انج تانج داب بو وع رداد ترج لوول هوس توم بورت لاب لابج دوا قرش ل وفود هوس

 قرح نالامفرم از ايد تسأي ا ارتظااك لو رمش كس قرف ايان وا -ل اب رابغم و قراشم ظل ١ هم ضع ايلرلر 2 اتلاكس

 <جايكابلرل الاب برطم

 رواج تحد وج تاابالقت اكس حررط رطل ايندروا نإ تسد 2ك د رم كَ ررغسو نرسم 00 ملص و معو ىلاحربي

 .لقوو  لاثن كت د فاني سلا رواش رار ديكادخ وكم يب لا 29 -تاوج_ ضبا كلو رازثا لو راسم لورا

 تهاون فطار قاك ليي رمي ن مث لابي تيل لاء لهل آر ءاح ا. آله رل قاك وج لس لو زج ودود حس لحي

 بلوك ءاج ماس ارم لش لاق دو لت توسل لاب قرامكروا كت نإ رك أر ليت رن قر اعكر واتت

 ترس ود فايا 0 لا اننا قو 2 مج هسا أس ل وأود ني اي وجو سرسود كيا اتو-لاولور كس لاب يمر

 - لالا ركقرفوكايندركل ل ففودإي تس ركل كاز يللا ويش انو تصاخ لاك لاعب
 تايد: فرصر 5 سس لاكعا لوك وابت لون تل وئ مأرب تالاطود ل رشو رو تايد لزوم لوم ول وللا امهنم جرخي

 كانا جت سى املس لا م نفك عر ل نوع سا دحاو دحاول ؟ .رثؤت مهنه و لوم تس م دأب حس

 1و مقار كركر وا كوب ناج كيا بلا قل وفود كذب ليج دكا نب لأ أ ات ناكمإ لكي ؟ئالاع- رادلا نم تجرخ

 ىكءاقنا تدلي ل ست ووصل ناتناك زعل ل تراس نابرع فلاي جس لرش تورفب اقتل الويس لج

 < لام لاير
 ل انزاهج يطا ماني دنيا لمبة وم تاني دابر اب كن ابجروا لايتا-_تأشنملا راوجلا هلو
 كت ررقروا سيتم رجح كو قلاخو كك اءاك بس تايعونتم مانت ىرابجتروا اراها زل لت حس .امرف تمنت نااءاسو تما

 -لو لانا

 دلو لكي لطادن ىا لن اح مانبي اس لاقو لاح ناي قول مانت كن امس اون ز_اهيلع نم لك... ::يهلا نويش

 <س ناش كا نآرم اترك لطم تماكيي ا ٌلاور ح يا ل ل لوك
 - ل يبا ناوين سىس دوك ناحل اه نب كوكا / زاك تربت ى .انركرابيوكى سان الجوكى ملا ءانرايوأ 154

 باحارولاك يارب لي لت كس لي درك عرورشرودارسدد مادعب كس لاجس الاد سم اظئاداسير اك ينو بيرت مكل غرف
 لقاك الجرم دل تدطلس كفل تان اك ى راسب -اكدطلصرول روك ورادافد ف 6 تاج لرش سر رول لوصول ايوب باك

 -نه اهب لك تيك اب ابك ساي قانا جك كت لوك حس. رفراك فرصا
 كر "ترا با ل اح لآ رومي بج يس ءاشة ناو روا تشل لل اغرب لور امكيلع لسري

 ل < ماعنا لم لكس لودادافو تر ط كياني وارسو وضرب اد ك .لدباكازم ىاقج نارا

 دس معنا لتس

 سيئرلاوستل_ كس ذ_ را مولعم قلتي نومانك سكك لئسي ال ذنم ويف ... ...: ل ماصنااك رطل يأ كك 1 3



 86 3رأتم 1م هه نا ةروس اعراب ش٠ اهلط هاي مك مك ملت« نا سايرس ل ا

 رواانوم لاوس كس فيز كا ثروا فس تما ق ما ات مانا كل يك ابل. ملحم لعب اذا بسلا 77
 دهس تايثااك الع تايآقرسوددللب -لاثراكت كلما لئدعإ - نيب لاوسستتو تا لورق امابكل لاب بست
 زوق لان كرو اس كلوت دكا لو اك ورش قارب ىلتل_ع تخايش ىف نجر نومرجملا فرعي

 -ح لوب لايام راوقاوراخ اك وضوروا تانك ه ديكر لو اشيبب نامل امج كلي امك ناييد#
 الحس لاي وأ رمرك لل ايلي لاي ذب ل مرج كير اي #ة اجانب فرط غر زووركذي كك ان كسروا لاب رت نو رود

 ىا_كل تس رك ايكرك الايداكال 7ع اراد قدي لا ةلجاكرلا كة ساجد لاذ لأ دك لسن نما[ يباي
 2 مة باطن ساي لوك رولا ك اف ا

 يفور ان نوم حقنا( نب نتا دحإ كس وملف( تيك ا نابذكت اسكبر ءالا ىلب . .. . .:لول سفن اط
 و بوق لن تاقااو تالا غيبساوكت ريب ل ا :رباشس اكل قوعم لعقار وتو لسجل تفل ل اطول
 جس لا الفك شلا عي قلتي انعكس بز جس دو يولطم نركض عفنس_ ىومتمانق كتقن كوب مولعم كأي: يروا ناب

 يبق <09 نتنَج ييِصعم الرَتَق باَسِحْلِ ِهَْدَي نَْيِهَبَر ِماَقُه ْمِهِع ومَجمْل ااه لكي ىأ فاخ ُنَمْل

 ننعم ناّصعأ «00) نانفأ 1 اهمال ٍلْصآلا ىلع ٍتاَوذ هيَ اَنَوَذ مد ٍنِذكت اَمُكِيَر ءال

 41 نيك امير أل بف 0و ٍنيرجت نبع اَمهْيِف لكن اَمَُبَو بالا بق لع
 ىفاَمُهْنرَملاَو ٌسِباَيَو ٌبْطَر ناَعْوُن 4:) جوز هب ُهكَفَتياَم لك 0 ٍةهكف لك ْنِم امه

 2مل

 ىَلَع نوعي يأ ف وذم ُهلِماَع ٌلاَح َنيِئكَتُم «ه-) ٍنيِذكَت اَمُكَبَر الا يَ رع للا

 ناَداَمُهُرْمَن نجلا انَجَو ٍسُدْنُسلا ْنِم ُرِئاََطلاَو ٍنْسَحَو جالا نم ظَلْغ ام ”قَرَْتسإ نم اًهنِئاَطَب ش

 تورت ىف نه دج ولكي لا قنبف ئيطشنلو هاو عيت لن سني 4
 مل نجا َو سال َنِم نم ٌنييكَتمْلا  نهجا و ةزأ ىلع نعل ٍْرطلا ُترِصقٍروُْمَو المل نب عا
 مالا يبق (2) 86 زهق لف ِتْمَشنُملا اَيُدلا ٍءاَسِن ْنِف ْوآ روَحْلا َنِم ْنُهَو نيَسي نف

 ٍنيّذُك اَمُكَير ِءآلا ٍياِبَق اًضاَنَي رولا يأ يد٠) ُناَجْرَمْلاَو ءاَنَص ُتْوُقَيْا نبك «هدإب ٍنِذكَت ا
 نيو »1م نيل اَمُكيَرولا يبق مْيهلاِب +٠0 ٌناَسْحإلا اّلإٍةَعاَطلاِب ناَسحإلا 1 ام لَ

 4 نازك امك الأي هر مَقَم تان !أضيأ 4109 نعنج نيترْوكْذَمل نيج لا ىأ
 ٍنَْحاَضَن ِنْيَع امِهُيِف 4259 نيك اَمُكَبَر ءالا يبق اًمهِتَرْطح ٍةَّدِش ْنِم إو ادأوَس 4189 ََن

 اًمُه 00 ٌناَمْرَو َناَمَرَو ٌلْخَ و ةهكاف اًمهيِف 04ج ٍنيِذَكَ اَمُكَبَر ٍءآلا يبق ناَعِطَقنَي ال ء آمّلاب نار



 كاع "أتم 1« د نا ةروم ارسم مع مششرلج, نامل بريت رشد دج نياك
 ِ ع0 7 2 0 ا اا 8 * ا لتصل حش سم 2 5” ل ل 2

 اقالخأ تزيخ امج ِرْوْصَقو ٍِنْيسَجْلا ىآ نِهْيِف 40» ٍنبِذكت اَمُكِبَر ءالا يبق اَهريَغْنِملِِقَواَهْنِم
 2 2 هقورم مع هن اسر < هسرارز 3 < ريه» رشا مبرر 5س سم عام ىو مى ها

 ٌتاَرْوُضَقَم اَهَضايَيَو نوُيْملاَداَوَس ٌتاَدْيِدَش ٌرْوُح منا» ٍنيِذكت اَمُكْبَر ٍءالا يبق ًاهزجو م9 ٌناَسِح
 ماب م نع يول د ا 00 000 0 ا ١ ا 3 وا مح رسل دل
 اكبر ءالا يابف ٍدودخلاب ةُهّيبش روصقلا ىلا ةفاضم ٍفّوَجم رد نِم هعا» ماَّيِحْلا ىف ٌتاَرْوَتْسَم

 بو يذكت امير ءآلا ٍيِبق هج ناجح الو نوجاوُ لبق ْمُلبَق سن :! ٌنُهْسِمَطَي مل هنو نذَكُت

 يقبع َو د اسووَأ طش ىٍَةدرْفَر عم رضخ ِفَرْفَر ىلع ْمَدَقَتاَمك ةُبُعَو َنُهجاَ وز ىأ نيبكتم

 ىذ كلير ُمْسا كزبتومم ٍنذكُت امُكَيَر ألا يابف سْفانَط ىآةيقبَع عم »42١ ناَسِح

 - ٌدئاَز مْسِإ طْملو مده همت مارك ِاِلاَو لاَجْلا

 كل كس باح )و ب راترؤ تس سوء اسكس اكرر وبذا( تس لع لوفوواي ناني نتج ل لت دو... مج

 نوعا 98 راكددرب تيس لاو نت اوس لس لوب جراب هس مود كك كسلا 1( دوني ءانك فوت نوب قروض للا

 ناصغا ق““ نانفا) ل وبشكل ايل مانعا لش كادوا لسا قي اشتكت اوذءاحاوذ) عراب ل فود ةاجوء ركل تنك

 للود ناس ةاجومر لك ال نو كددوري يس لوفد سل أون“ تاوس( هس لالطات' 11 للطبع 21 نافع

 ل "- مم لم لي لوطننا كس ةاجوبر كيس تنتون وكن وكر كروب نسا سو نت اوس لوم يرام تروا لي لوب

 يدع نوير وما مرطور ل ل ورا وز ح)_ كس لون رج ود( لا زج رادو عروق اذرجج اب هت تس اج تاي ل ايدج ) سديم

 هد كَ ةاجومر يس وتمنى وكن وك كر فردي نسا لوفود ملون اوس( نم لير يش لابو قو د نكح اردنا سمج لكي وكب

 27 0 لوب مر زييدرتساهس نت لومي ب وغرف 1( نوم زنا فوذح اعاك اس لاه ة.يلكلو

 زكي )4 سب برسم( دم) لكس نوفا ناد( لد« كيرا سماك فا عس درك

 - نااروا تان ) ىلع ناد هس ةاجو مم كتل نوت ون روكن وك راكد دوري نسا متو ننس اوس( لل اج ارسم عرب شعل شن

 نش تصدح ل أو نلت جس قارب لوم سا افرصو ات كنج ) لوم للوالي( ليو تالا احالا, تاقاعتم

 8 لل ا[ لون نزف ندا نوع نق ل ك ىلوشو نز) وجايك ين تفرع يانا( كس

 امور لس تنقتس نوكنلوكىكر كردي يسال لو نت ا نع درر اتا اد لي حس نا( كلت امى

 الح تقل ناكن وكل راكدروبي يسال نة سادمس ل( لوم ) نار( لع قريفس )ردا ليث ت توثاب( لش لاف )هدايو“

 اكدر نيس مو نت اوس؟جس 01 قروا اوس( تنج ) تييانع ل ايتنالدباك ( ىادرجئاررف ) تع اها المج سواح

 00 4 لومروا عراب هد(اوم نايب ليي اك ومني نجم )جيد مكس لوني نئاروا كس دامو جركل تقيم نو

 ةرتيستس ريك رايه( كك كح نولاو ل رؤس ذب .رثأ لي بانج كرقلا )كس ةاج وبر لكاس تدك نو وكي كر كرد

 - ةاجومر كتل 1 تننأوكن وكنوك راكد وب نيس مم اون“ "اوس ( كس نوم مولخمل "حبك كرس ربك )كح نوم

 . تن ون ولى راكذدورب نيا لاو نتن يس اوبن( كوم راج لملم تراوع لني لوم سد عا شسطور لع
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 نأ ل 5 ىنون ول رة ددري يسن مت 0 اوس كس لوم ائادوا لإ روب رودس هى لولي نلا كس ءاج

 و ل 1 لوب لثروع ( لالعاب ) ترب 0 لع( تمارا تاغاب

 كس لوتتوم افوكو اا رول را ولا ل ندطوم ريغس تيا ل يفق مى نوم ل نان )قب قو

 وهرتسل_نوتق كنون وك راكتددري ظيسا مله 100 اوس( كس نومك مر لزم هس لورد موس لوا سا نجس

 ىنوكن وك راكد وري نيسسا ناو ني *ةس المال 0 تروا ومارجتلن ا ذس نانا ى ةندلبيي -( ورب ش) نا -كس واج

 رواش مكارم عت كان ةرءفرفر )رت ب”( هت اج رزل لي بارا شك نا )4 دو ني نصبوا تن

 تا اواو نيسان سو" ين مقل نك لؤت «"تّ مث لري رقي, قر قب )هي لوري ل سر روصو بسب وا( يَ

 -( هد ام اق فلرواعس لوم دي ثك قا ) الاو نلاسحاو تسمقكوج راك رو ري اكس اح تارياباذي لس 06 مرسي حرت

 باي لوبل_2 سن 7 لاو فسر ؤ عسمللا تنجاكرمودروا لكس نامنا لق تضج كيا“ ناتج :ببكو يفك

 تنج كيأاي- لوب تم لكل اما ان تنج ىلا دارو حجي لدتاقع نم بفيأ كلا كل كح نيترب دوا اسما لكس بلاط“

 4 ءاطرت وتل تو 'تلج قرسووروأ بس | وترولبا كنج تكا لل حبي لم ين تح ل“ احم تش لرسووروا تس الايك تاعاط

 كل وم لتنال اهسجروا ىلاع وداي
 تنب كيأروا حس مم كف وختنج ليال و تك قد لئن رظروا كو« مشن تنج قرمود رواج نع دن ياك سلام
 ومات فون اكل ادت نت فتوج هيتس كس ادا لك ترفل ج تس اير رابع نبا لج تمي ازعل كك ةتساشباو

 يي كوم ثنو اب سال رولواو ملك ات لب دس تي هوز لسا لكلا كويك هانا لكنلاب -لو تغلود لم نا اتاوذ

 -تايكراتفاو 1 ا هكذا اقفل تقلا سودرواتس

 هل ند ميك انيق لابي اك تكون اش و نانفا

 لير يش لاب درك جس نو لن لاما د لظتست كوم بيير رودرا لافورعم لاين دوج كومود كل ولج يأ نس نسج وز
 لكك ٌولح هنا الا لظنحلا ىتح ةنجلا ىف ىهو الا ةرهالو ةولح ايندلا ىف اه ع تياور كي ابعنءاك ايجات
 -هريفو موق تكس لوب تار تايب: زو دروا ل لوجدت كت ناعاطداداديج

 هج اناردلا لبر وصنع لتتروا_تس عر كد لاح فا كي نيكس ل نيئكتم
 -لي تك هراهظوس>0اوريواروا ةماطإ»و تس اتم باب لوي ا زيك جس نئاطب زل ةدئاطب -اهنئاطب

 كس ءاطب يبت زميلي لوعغم قتمكل نا نحب

 ءاش نا هللا ىلو اهينتجي ئتح ةرجسشلا اوندت ل تدارك ايعنبا_ كوم ليل سقس لظاز ناز لشؤلاود جست ناد
 -اعجطضم ءاش ناو ادعاق ءاش ناو امئاق

 امال تا قر نك نا اروا كس ايت 1 م 57 نار ماما # كوش الودعبهديدريب ال -بأ مّ ايركود ىلا

 دل تك 6 لو تس دوا تنحل كس اينو هلام رود تس اجاج مهتاب تح لش لابج نين 2 كوت يسال لقد

 0 كنس تيل 03 تس لاو: رود تس لوا لس ىئاروا ثمن ةرو هس رصود وأ لونج بيرس لأ ا ارنا ثخدو ىلا ف اند



 كرم اح رستم 4 ه هام ناثرلا روس "رعب داي 5 رسوب يتشرف نك اطر 2 3مم نانا 1
 ل يس ل سس 777 جي مح م ب ل ل ل ب سر سجس بح سس 6؟ 0 يزور 777تت>!؟ت>!آ>#># 2... -- ب. يس
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 - ل لدلك | اب لو لب لولي

 كب رباظ باج < لكى اق دعيف طك ريل جايب ضاكل لن تدي «رينت ل نيت لذ رك وحفل
 بلو دارم شح تاققاخمروا تن

 لو تكد ة ساغالاب ف علل ىلالع

 قلخت ير لابي ذك ىلع هفرط رصق كج اناجابأ_<ج قتروء فرط ل وع” تفاضا ىف ل خاف ملا ل لاح فرطلا تاارصاق
 نهريغ فرط تارص اق_<ىلاكت حرر لا ترايعر ذقن لس ضتتروا نهجاوزا ىلعى اج ايكا يدرك ف دعس جي خس وم مولعم

 لكلب حس لود ذا ليرد” يي تلج كل و تا رقي زنا نهريغ ىلا مهفرط زو اجي ال نهج ١ وزا نا ىا نهيلع
 -ىتجوز ىنلعجو ىجوز ىكلعج ىذلا هلل دمحلاف كم نسحا ةنجلا ىف ئراكم ىبر ةزعو
 لين ترق تاتم_ ع فااتخا قا لاوتروكن ا اهعم اجواهضتنفا ىا لجرلا اهتمط_< دارع تراكي لاذا- نهنمطب مل
 - ا ةساعايلارهيوكن ناهس تدالورمقب كلب يآ كس تانغ ايندلا ءاسن نم نه لال 0 روا_ ةنجلا نم نقلخخ نينا

 1 - لثة كت عم اهم حررط ىلا ناسا تنس انج كس اتم مولتسسس نتا ناج الو

 _ لوم لي ارئارثاك 4 حس اتوم فيطل مو: توقايلا

 الوب ب لوو «لولود ريفسونررسج ركن اجرمدواجس لائق سجس لافض فر صرت بو لم تالي لت ل لوم يغسُ#ونك_ناجرم

 نيعبس ء ارو نم اهقاس ضايب مري ةنجلا لها ءاسن نم ة.ءرملا ناهس لث ثيدع جدام لومديفه لابي نكس اناب
 _اهخخم ىري ىتح ةلح
 نم ناتنج - ليث ا رفانرعشا وصولا كس بتارم قرف يغب لو تلح وج قت كسه والعروا لن كس امل دا وتس نود امهن ود نم
 58 نيعب اتلل ةضف نم ناتنج و و بهذ

 وكرات فاو نعل اق زانازفانكب 1 اماما فرط كف التاج وراشا لي تمام ري ".نامر و لخنو
 نا هنو ا دوو عاشر نقار لك سويا ةالس عكر عاروارور وال ذاك يأ يمك فق
 ك تييراخم فلعل نارام كب عسا قرا سحنون نقلت ل كاف لزيت لولو ورب كيد نيل دوت لتر
 -ت ليئةهكاف لكس لوم اود لب لاك انا فالق - اترك اوم لقتروا تين م ررئازينووصتبس_ لمي انساك

 وو لوم لكل جنتي لروا لابي سج_ كوم سبأ ظفر لع فل قبو كوت لدا نس لوزج نتكابكذ لوصا لبا دّيضغ
 هيرفي رأى لع لل نوب نراك لن اولا لو امك ا تو عع رفع عت لو لنيك فاز نع : نقل
 حج قع لس ل لووول 00 ازابت امد دار 0

 - دهتاس كس ناري رش لاس ودروا < تلوت اسكس نا نوكتيب -ةرش ىرخاو ةريخ ةرصا_جتاوا أف رن تاريخ
 كل امل د ايري رت تارت ارق رسود يانج

 000-5 و ةروصقم ةارما-تساتايابأ- تاروصقم

 نينموملل اهنم ةيواز لك ىف اليم نوتس ءامسلا ىف اهقوط ةفوجم ة رد هميخسلا ب تياور ولم تس كمال مايخلا
 نا كس هوو لزخا <؟فترطمب 20 ”يروص تس يقال تنفامنلا كم ايخ- نورتخ ال.مهاري الا لها



 تلا حالا سف آب تك رع نكرة سل حث 0 ل دج, اح الجر هيف نرتومت .ةنال

 دج. فوزكن ومغتي ىلااعاكل تس لام قب نيئكتم
 برت ل اد انج -لإ تك ىرقبال اح بوس امزرطملو خف 22060 2 مزرب تمار »لربع ربي .ىرقبع

 5 قم وسأل ا زج بجي لا بي :فرطول او لانج صنت دال ئاخاك

 ناتلاقيراد لع ورد جس مى لس 9 ” سفانط

 نتاع لدلاومتمالع كف ةوصوسوج لب حلح بم لس تلف نتاع ماكين يي تما فك ناي هنا كرطت
 ءابسا لتولي: اتدلا زك لت شخ 0 تارا ذا فلج: تح ىلراوم ىكتلا ذ ل ارواب تكس لايكات ارتح

 ملا 1 000 بجبن روق يح يلق يبل تاقصروا

0 

 باسحاك لر لدول انوا كك آكس برد ةيسازور كيال اي دال ذيب لئن دوك نفاخ نمل. 20000 رش 0

 ناب ناش لاه جود لابوك ناد 5 زر كرب فرن تسلا لن كش تنكر ىا راش :

 ياقد لاوراشت جل اروا كوت لوم لدين نوار اككرواراد باس لش لق ةروروا لس نوم لكس م للكل ع نتي نوم

 هس[ توو ناس رواد كس لوك م لن وم حل كس جرم اوف راب هديب ةسم:لثلتف لث تتلو نوب

 ا ميل كس نال وم ماوقوو تسيل واكل واي ور نا

 وج ورعتم لي زج لوقا ريغ روا_ل وقنا للاي لس ملا لي هند رك اريدج- جس زا رخاو مكر ككل كن لا بلطم اك فس وب سر ودك لو اي روا
 : نس

 لي ىت اوم و أنا رفنايب تافصوج ىناؤم لم تعلق لا. :ل نوم كبس لا رض ايددكس لوا

 عر كن انفا اتاوذ لش تاذاب هتان دلت لبثت اغاب كس دعب »د لن ألا رف نايحلايندتج كت اغابنلا سدد - لت لاجل
 اهدم دعب تبا -جساك ولبن وج ليتنا لوا ياساكن الس هراشا لش لت «دحس لا غرر لبي لومناب كس دعب ر واس

 - يقوم كوتش لوو تفتر ماتم رقبتك هي ايان ستأكاىك رب شبس للا لشكل لاوارواجس عرفتك ناتع

 لوم لاك ثا عراب. اودحب كيس هراشا ف را ل ل مت لردع عر راب ل ات فاخ نمل لابي خت
 رئوغتل ةاننلا" ف وخ ناب يب زا عوااع نك و نص ين( ؤمر سا ل نا لو ماع لح بسب

 ديلا رف لمت بج دعي رول ايكيا رف الخ ا قنص احا سس! :7 لابي زين دفان نالت اب درك ما

 اور ان مرت ناو قيمي يدم نلاوو ىلا دلت ب
 لاو لصاوب فاكتب لي تلاحم نيل كيت اكد ون تفكك طوع كب هس اج نيعبجلا اهجولثر»ا
 دو لتاوم لى لمسك تح سلب ركاب تر وترا

 رواد لاو لصاو فاكتبس لت تلازم هيل كي ع # رطلا لة دن تفاكىك عراك لي ننح كس لولبي نسيتنجلا ادسج:(؟)
 رثروا كو اصكي درك ل6 نول وع واوا بوما را لاو قر لإ يرش[ ىرتب لال كبش#

 4 َع
 000-5 ام ل و كيرا * خرط ىف ناجرمو تول ايه - ل 2110 نادر سا



 حان“ ربتم 14 تهزم ن لل ةدوس عرس سو 000 لاب ريضن رشم تناك
 ني

 قت اسوم طاب كس نهتمطي مل 1 روتوكس ولو دوا نع ل ين : واود تانج وا ناسناكتساتع# جمولخب هس تايأر رماط

 صال كح تانج لب وتوج ررط اك وجاد سئس نان ردا كدت ا ل لوم: شئاخ كسكس نانا نب روووج لن ب كع وم فك
 لاتااك وجل ناناوك وروح لن حررط كا لس توك وروح ل نانا رب لس يختل رع وق نى 2

 0-3 ئ

 نومه راع قرط كليو تلروا لكل لاغ ضاع نام مرا الس الاكس كتاف: لايك 3 ءارع له

 ور وسمات كنج سس لوم كل كس نايكي اوصا حرا ل وودي ناتنجم اهههن ود نهو :٠ 000001 نوم ات

 < تارتشااكمانفرص_ ابان لاقرب لوقا اين:
 5 لوم لاي رى نلف نور كوب مولعم_ َك 217 11 لوم تروم بسوق: تريب وت, قالض !شخ_تاريخ نهيف

 كاي مان ىاىل وفل لع نوت ما قو ركر وسلا رف ناحاو م اهنا اسي اوك ورادافو غيبسا فس دنا لقت ريس كل راسب

 لأسف لوب تار ايك ع لاو منة تكرير ل مان بجوال الوم لاح لضرب م ناك ارواج حس تكرم
 ميركلا ىبنلا ةاجبو ميمعلا لضفب ميعتلا لعفا نم انلعجي نا هللا
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 ن1 ارسمي 14 ك1: دقاولاةروس الن بدرا معدن

2 

 م نا اج رسخت دلو رت ناب

 ةَعَقا َوْلا ةرويسم

 ل 2 5 واى دع ل م 1 فورم دام عد ”ددو

 تس ىهو ةيألا ع كدا قلل و لا فيدل اذ ذهبفا الا ةيِحَم ةَعقاَولا ةروس

 دي ا "ف 5

 نا 1

 4« ميحّرلا ٍنْمْحرلا هللا مَسِب

 ,. ىف اهنفن امك اَهيِننت لأب ٌبْيذَكَت لفن (ج ةناك اهيل سيل نانا تاق ٠ عفوا توا
 © اذا ةنجلا ٌمهِلوحْلِب نيرا عفر راتلا مهِلوح دب ٍماَوْقأ صفح رهْطُم هيو ةَعِفاَر ةضفاخ ايلا

 ًارابغ ءابه تَناَكَف تف 4ن) اّسَب ُلاَبجْلا ِتَّسُبَو ُةدْيِدَش ةَكْرَح تكبح «"و جر ٌصْآلا تر
ًّ 

 منول

 ف
 ٌبْحضَأف + ةئلق اناس اًجاَوَْأ ٍةَمِيَقْلا ئف ذ مشنك وأ ١ ايلوألا نم لدبي او ارسم 0 انتم

 مهيد ميال معن ب ٍةَمْيمْلا بحضأ آن: و أديم موياميأب هبت نو نَا مُه 1 ل

 ريحت ««> ٍةَمَكْشَمْلا ُبْحُصآآَم هِلَمِش ةبانك ْمُهْنَعَل رك ا ثيل ةيينلملا تيما ضن

 وبا مينعتل ةبكان 45) نوفا امال مررحلا ىلإ َنوقبساَو رن ملوح هبال

 َِم عام قادم بج َنيلَو ا َنَمَدَلُث 409 ميلا تحج ف < َنؤبَرَقُمْلا كدلوأ ُربلَ
 مال لَو ِةَيِضاَمل ممل َنِم دَوُفباَس ْمُهَو #2 ٍدَمحُم مَ نم +1م> نيرخألأ نم لْيََِو ةبِض املا مم
 41: َنْيِلفتُم اَهْيَلع َنيِيكَتُم ٍرهاَوَحْلَو بهذا اَبْضف ِةَجْوسْنَم 6) ٍةَنْوُضْوُم ٍروُس ىلع ٌرْيخََو
 رس دوال لكَش لك ىلَع ىأ 4) َنْوُدَلَخُم نادل مهل فوط بلا ىف ٍرْيمضلا ْنِم ناَلاَح
 أ 409 نيم نم رتل بر واني أكو ُميِطاَرَحَو ىَرُع اهل قي ير ابأَو هنيعلا ف باّوكأب

 فَ ْنِم اَهِرُسْكَو ىلا حم 410> َوُفِْني الو اَهنَع نْوْعَدَصي أَ ديا عطف ال عّبم ُنِم ٍةَيِراج ٍرُمحح
 اَمَم ةَهَكاَفَو ايدل رح ٍفالِعِب ٍلْقَع ُباَهِذاَلَو عاَدصاَهْنِم مُيَل ُلَصْخَي اَل أ َفَرَنَأَو براَشلا



| 6 1 

 داو حا رست 1: 20: عقاد والرد دأب مع 1 مشيا, نيس حاج يسأل نو: نيالا

 0 | 1 1 كك 0 7 ...- ن9 0 ع د: 0 ا

 ما نويعل داوص تن كيد زوخ ع ..ةلشمما 3 قم لاوس ص مخلَو 40.0 َنْوُريختي

 1 0 كلا 8 ند 0000

 3 عار رق ىفو ءار مخك يس مح اة اكمل ايمش لذب ةليغوست 5 ٍهْيْعْلا ماخض 4009 ٌنْيِع اهضاي

 عا 5 م 2 م : لا

 قا ردعم ل ماعلا و ردم وذل لوم ءأزج نوُضمْلا 48و 0 ول وللا لاثماك هل رجب

 اسح فاول نسلا ف اهي َيْوُعَمسي الب نول لاك مب منير حو ءازخل زكام منهل ادعس

 راي يناعدال 0و يدم اليق كالا عَيوي ام يعدو مئات الو د ةنازو

 هك ١ ٍدْوصَحم يَ رج ٍردِس ىف 0# سيلاختا» ا دططا
 ة 3

 م 0 ٍوهق حاس 5 ..7

 ل : بوكس عا مل ناد هي ا ٍلظْو نالأ ىلا هلففسا نم ل امخلاب 4 دوضنم ز وسلا رجش
3 

 .ةغ ورم شْرْهَو مشب #4 ٍةَعْوْمم الو ن رمز ف ةَعْوْطُمم ال 409 ةرثك قكاف واس 1 00 ا 5
7 

 ل ارك ةّدالو و ريغ نم م ِنْيعْلا رولا( ئأ ب ءاشنا ٌنِهناَشَنا انا ١ ملا اع 5-7

 ب ىهو بوُرُغ عشج اير ٌوِعاَرلمَضِب نر مجو الو رادع ٌنمودجَو نها وزا هانا املك ةقراذعغ

 اكل

 ا نْيِمَيْلا بحُضال نصل ىف ٍتاَيوعْسُم ىأ بارت عج «هواَبا ا هَل اَقسع اهحوُز ئلإ ةيحتملا ©

 *لامشلا ٌُبحْضَو + نئرجالأ نمو +0, يلوا نه مهَوَن ال وأ ٌرُهانأشنأ لص

 ٍديدَس ءام 009#: ميم و ماَسملا ى ا رانلا نم د راخ حير مْوُمَس ىف اذ لاّمِشلا بخْضآآُم
0 

 داو

 ل ا داوسلا 0 مْوُمَحي ْنَم لِظ و ةَرارَخلا

 َنْوَرِصي اون اكو ةَغاطلا ىف نومي ال َنيِمَعنُم تود َنْيف رتف ابلتلا ىف كلذ لبق اًواكت مُهَنِإ رطل
 كا <« ره طفلا مد 22 و 1و تل مر ماك كو 7 00 و م ل 0

 اناًءاماظعَؤ ابارت انك و انتم اذإ ء نولوقَياَوناك و ك رشلا ىا 009 ميظعلا بنذلا ثنحلا ىلع
200 

 نْيَهْجَوْلا ىَلَع اًمُهَنْيَب فل ُلاَْدَِو ةّيناثلا ليِهْسَتَو قيقحتلا نْيْعِضْوَمْلا ىف ن 8500 نوثوعبمل

 ارق ىف اسال لب ايفو كلذ ىف وهو مايلزم ادع ررا توف هرازالا 820017

 47 0و نيرو يلو َنإ لق اَهْمسو د ؟إ َّلْخَم هيلع فوطعملا هرايافطع اولا دوُحسب

 : نريلكملا قلاع انه اهي مك مث منوي يأ د ءاب مولع هزي تالف ىلإ رع رمل

ّ : 
 2 0 دي اي 14

 هداج نوطبلا ٍرَحَّشلا َنِم اَهَنِم َنوْنل اَمَف رجس ناني +هأ+ مْوقَر ْنَمِرَجَش ْنِم نؤلكال قلل
 مسا عال

 ٌرَدْصَم اًهمْضَو نضل تقي برش َنْوُبِرشَف ب09 مْيِمحْلا نم لكامل ملا ىأ هيلع نوب

 يلدغ ان ْمُهْلُزَن اذه ىَشْطْعَو ناشطعك ىثن الل ائميِهَو كلِ نامه عْمج ٍشاطعلا لبإلا 4مدو ميلا



 ًّ تالا 5 ثلا 0 2 اسيل 5 6

 مكانا تح اب دقاولا# روع ترا عع مشلح نمل اوريسفلار شو دمج 0
 23 هومر ميسسمو سس سس وم يو جي يس سس رس 77 ب يسساجبال ا ج2 سس جي عل ب يب يي يي يسم سوس رس رس روي رويس وبمست»و

 .ةغيقلا موي بد نَا موي
 _ ية ةايق حاب ؟تايآلتلس نيلوالا نيمةلق دعانا نا ةيدتحتلا ادهيفا تيار بط مقاوو روم. ا

 لح سئل )تف التخا لوك م ذم اوس لش لم )خاو تميت بسج- ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 روا لس درك ما لسكن راد لل ثا لل خر ذددوأل وكول ) لس د رارتلي لع دكت سن ( تن 2 رك داذطجتو الط اين دمك رت
 ىلكأابز /ابي ردا( اج لانوس حتت )كت زان تفتك ذمكابسنج كس هركرجاظ قد ىككاكح ركل أو لع تنج وكل رمد

 نمت( لش تساي رد( جس لوب حس .ليياذارمدركل يك )سلي اهوجورتكا يورك )رابغو ورم ا اون( مروج )هام دوي د

 هدا نس آر لاه ادت كس لي اه يسد تس لارا لن نوبت لس ارك نتن ) لا ساو تجسدت يف انج كح ةاموجهس من
 لوحتاب لي اب كس نت )نال ا( ينال نقرا لتناول نا ل ناو نوبل رق حز وكاد رإا
 جيدا ل اج رول( لاس اج تكن اش ن اح ديل و لبث خر زوو ) لت لب تك او لب ايدو( كس لوم تس .انلامغ ا ل

 ا ردا كس ناش ل نوقباسلا)ى + كس جرد لغاولوو( جس ءادتنسرءايهنا هس او ف كت قبس فرط كرت ) ىلإ كس

 وتس ليي قش ٠ ارق اال و ورلاذب تن ل نا كح لوم لع“ واب مارآ اجد لت برقم اخ لوو( بس
 تبل طع اروا لوتسا لمي نوت ءرواك مث حما ىلات#ب ترض )كس لوم سلع لوكاس زوحتروا( تعامل

 كوم كس كاك( لح لوم سس م نيس 23 تل لورانس تارماوج رواد وسوج )ب لونك وم طيس تس سوسو كس ارت نوب

 )كس لإ رن ايت فرو هلآ لج روت زا شيب وج كس لإ ا للاي كس نا( لاو لاع سكر لوف دب )كس لوجين سنس
 ا 20 زكر( لون جو “1 ذب ل نتل_.اب )ع دوخبآ ( كح لو# لح ذل لكس لج ىو

 موج قس قار باشا )كس لوم زير بار ل ( طاب نك ير هولا تلعن عيدا

 حس لادن قع زون حس ف ئناو براشلا فة جتا سا قف نوفز ني )كس لال سلاما وجسد رد حس بار شلل اش( دش
 تشو اك ودنر مروا ليك ديل هوك ثس يدولا( ع انتي بسب لن بارك يندد يبج اكس رولر نتا وج ىلا
 ل مضل كوب بتر وك( ىلاو سوح مر اسوريفس بوش ) لاو وخلا كثب ذب كرو روك( ك- كس تذل كنا )رول كو: ب موج
 * يراوح * لش تءءارق كيا درغتب انيعرب ذو كسعا ارمايكأو رسمك نيس يد كفو برئ اي سابك كا د لو كس م وداشك

 اناعج يك ردقملاع- ردم ل لوعفم وجرب روطس لص كل ومحرك وتوم ( طيوفك )د: كيت ( ع دكاساس#
 تاي ىك ( دان )هدوبيتترواهس ل( تايلوضت) كبك يت ل ( تنجب ) لايو-كل معاك نا( مهانبزج اي ءازجلل ركذ اه مسهل
 نلامو_ لج كتعابل 1 + كس اوس ادوجروا( كح ل مالس ويك لب ح انيق اءالس) لك راو آلم الس يت مالس ل لو

 مج )كس لوم تير -( تخروك )هيسروا( كح لوم لت اكل ع نتج )2 لوم راس( تخردكس) قريب لابتج كح لوم لع لامي

 تف( قم )وبس لوتس ديد حس ترثكر واكو +( ىراج_شيبب )ومان ىلي رول كومباس( ىئادلابلروا( لؤ تسد: بترم كتي وا تيب
 رع انبي رولا اوك لركن لا فس ما لح سم شرف صا جسدا( ريتنج )ردا كوتش كوالا كر ذل تق )رواش سم
 كك اىورل 2 ليم ا اال ل قم (سلا ادهب كس تدالورهفب متروك شم

 ب2 باا) لور( وم كودي دنيل 2ل_كسر موش ويوجد تا سكس ار نوكسرولا رض ) لذب وبك( لكى وج ليف ع اراكف يت ورك



 1 م 00 2 0 -_ : ا 0

 تاجات 1 07ه تقول ةروح مهموم مع م ملص نسال را

 1 ع د

 اذي بيكا( نيستا # يحاور 17 ص انلعتنإب ن لا )نت تنس نال تسا» يو بترا نو ندر تان

 0 5 0 ول ايدو لين لسان لي! اقروا ل لت قبطان بيا د كوع . لن للولاد.

 رواوت اكدج الاكد حل. دج لبي استسلم م يسدد لاي( زيت وبك وكر ردا( حي لج تس ا تااسق نال ار ع
 تع اطء هس مارأ )كت سل لش ىلاح ل 2 ذم لم ( اينو ) ليي كولو امم( رظنم شخ ) لك مح فن رول اوم نارا حرر اك لاباس

 ىو كَ 0 دلة 15 "لوب رواد تس لايك ارصا ري( كش )وان ”قراحب #ذي دوا( كح تس لاحم تكرار ع بغل لي

 لوالد لل ل ارو عر اند م ركل 0 ”ىلث سواد 1 اس اجو رايود مم ايل“ ولت هر لايش

 رواء ل كل مرفت رواعتس كل كس بطعم سس هاو ار انا تس دايتأيي .روا( تس لد فلا نئايسرو كس لوا"

 كني اكس لهرمون اليل فوط “نواس ولسا وم رقم وام لي تما اكياس كل كس اهنا هكدا 5
 ىف ماش جارك او مي نان( لس تم إيق قل )كس قدا” نت ب تفوح لاو اج تكس عر طصيتبر ا كك! بس يح كذآ اوم

 ىلإ 3 اناا( نساك م هز ) لام اكد انف يبي حس( تن هرو) لارلإ( تس نايا مق )4 اهكيسس مز ترد ىولاو

 كح فنا نيتروا كلا تس ردن ناار عش )1و ئاساكش نواس باج دسم ف كس د ابى اهر# انج

 - زورك تما كوول لا( ساما يك شم يدوس لامع 0 را تع 1ك

 57 روس اذا تعفواذأ.....0 5

 نيستا يسن ةرطراسراع مبعد او مار روز وانتو تف ىو ساب

  تعقو اذا اهعوق وب
 كس اياناءردقت ل اع ركذا##

 ىلاعرواوبهط شا ذا "وج قد ىلع ل لا تيك و تبك ناك تعفو اذا ىلا اومردق باترول ع ايانام طرت ذا ا-

 نهو ام ىف لمعي امك اه دعب ىذلا لعفلا اهيف لمعف اهب ىزاجي دق اهنال تعقو اهيف لماعلاو_لب 2 ا رقوكولكرعب

 - مركا مركت نمو لعفا لعفت ام كلوق ىف طرضلل نيتلا
 31 متجر اذا رواوم, دسم تعقو اذا َّك

 5 احا اكوم لوب يضاغا ذا ل ترروص ل ااكت مجبر وج ف رطظا ذا

 - ديك اج ايكوم لدبي مارا روس عجلان رظازا_<

  اهيف سانلا لاوحا تناب تعقو اذا ىلع لولماك م أ جتا لألاع ا ذا م4

 < هدانا فرط فس ولاا هس للا لن نار ئروتووكح م ايقرواد# نمسا ب اهسناء باو اكيطر اذا
 اهعرقو تقو ىف دجوت ةبذاك سسيل ىا ب ردقم فاضمروا هس ل كمال - تس مدقعرب اهتطلرواتس ماكل نيس - ةبذاك

 اب ب ذك لائردص» ب نو لح د جيقاع روا تس 50 لعق محا بذاك سايل راشا فرفع تدابع ىريبضت

 سماق كل قت ل ضخ 'روا لع دهس تزاجاق 0 مزج ركا جس مدان ردعسعب نا زو كس لاذ ليو كس لن ننس بذلك

 كد: ريتقو مال لش ترو لاهو قداصملاب ام لابأس ذاك لور فسد



 هد حارسسم 7:4 01و دعقاولا روس ؟عرسأورإب سوبا مخلب« نال الجر بينت حر رشو عج رت ناك

 دس دارسرابلتا حس عطرو ضفتوا رت كف وك ادتتم شفا ايم رابغ نرسم خا عت ردوقا ف رن ؤتل_ةضفاخ

 كس زانت لل رطباك ل وأورقعفار ةضفاخ_ت ف رظاي لدباكا ذا فكي اذار كس هم هريرش حلل” كثر لش يابن_تجر اذا

 لح كس سوبر ق نكس منشأ سب دلك كس قل ترص تاس تسبوا لبر قس دسم لج م لوم قا لابججلا تب

 ا

 لع ءادتبمبر ادعس كلن ايب لصف ل امجاد لبي تع ةميلا باتا - كون” فص لك يأروا ل ويتنج سيخ و هد ةئلث اج اوزا

 -< يمال المت ةنميملا بحصا امرك

 ىكلعالا ىلا لد الا نام لف زنا لوم التلبيس عا ترارطد لح اا لزم و 2 م - ناوقباسلاو

 ىرعش ىرعش اب ب ريكات نوقباسلا ىلا غ١ لور ش لكلاب تس تصتر لك شارل | بس ايكايلن ايب ليي و نتا باضارواح 20 تيان

 - تانجلا ىلا نوقباسلا تاريخلا ىلا نوقباسلا 000006 رابع زقناب هس تحل ا 3

 -لج تك لول ركس لول كد جتا سل قفا تعاضج وف اناوجتاس سن ةلث
 نو ثلي قش نا ثم دعوي كل ل اج شتي لوو دج تسماروا لانا ىليوج لج نوت !اسلا لارسم كن او نإ رثزلا سر

 يراك يب كس تما لا نيس لا هدا سس نإ ا كس تما لارج رك ناي | دهس لاوتما للقول جس لب ىلانمهكس مالا ئاس
 تب لاا ل دلل ا ل نر ال ا اونا اكدر ل لوما

 نيرخألا نم ليملق .لئويكي لوم مولعم ف اذغكس ضاري هاتين ايدلا رود ناي كس لوم دايك لوما ليك نين اج رك[
 و ناب ريم قل لل تما لسا قادم ايلي رب ار آو نماكتس يب تيدر رم تح لاشوك وفود نيتارول نقم ور
 -الأ نأ رت اير

 نوقباسلا 2 نيرخالا نم ليلق رواهنميملا باحصا 2. نيلوالا نم ةلث لك <س.(ًنلس جابك "يرواجتساهكراتجرك ا ل مولعل
 بلوعدارم

 نيئكتم ربمتروا ل لاع سر رمشلظفل لولو ديد كك وم ننس ننقل راىتسار وطلع تبك كن هرز نضر ل لما ةنوض وم

 تكسو ىلا غارت ل اع

 سا نظرك تروا ودى ا ذس نذاغخنانج جس بعت كغ اج كاب تدالد ذب قولك نكن الغ ةررط كن وروح نودلخم نادلو
 يي ايانوج ساب يااكل اخ الن كل تسب كس تمل تحولا تمد لي سجس
 1 1 مهتعبتاو اونما نيذلاتي 1 سب نال كك رع خ تسمو 0 كح لونساج تكل رو

 قوم نالقر لوا لو كر افك يد زنك ضتر واهب اينأ از رن ل ميرا مهبانقحلا

 تسمزب خل براشلا ف نذر نو كس لودر ل اخس اسكس ذ قف :زرماع نبارك با« عرقيا- نوفزي ال

 _ لوأو» نوفزني الو نوعدصي ال دواد لو بدنك هوك ولو وزرس ل لكس ذل بار شؤم ةبقزاب نموا

 - لين كح ناهي ري روطلابجرعرشلو فل نرخ

 وم دبا كل مج ساهي دور ناطر وت كيد فكس لقبر حس كس مكارم لكى رهف وون جس ءادتنم نيع روح
 -ايأأ َّس



 قالا سنت ]ب 3019 دعقاولا ة روس طع رسأو رأي سوسو رشم. نمل اج رييفتجررشو لج تنل

 -تّكش»كُد مزمل ايج نيع روح و محلو ةهكاف و ميعنلا تادج ىف مه ىا ّءاايكف طع ميعنلا تانج
 _باوكاب اهيف نومعنتي ىل لس بق“ ى ام ىف“ فوطل, ل تءروصتا سا جايك طعرب باوك اب"

 -<_ ثم اباكذا ذلادي موج - 11 1ك ونود نايافوروت م هموم :هقرق»_ر لع قوطتم_ نيرع وو“

 تل اين نوع لفت لو اعف حل ءانيت- نيع
 فلا و 00 اتالو

 - لب قرم ليك كك ا _اهالس ًامالس

 - امالس امالسالا اهيف نوعمسي ال ىاوم لرب  ليق-ا

 وم تلك يق ١

 -< ارك تاج زك ا ييجامالس اولوقي نا الا ىا ورع لال

 -امالم اوملس اليقالا ىا تاقسوعح ل برس را رق

 -جسدارم اندم كني يواروا ترثك ل وخ 0 ل وضخم

 لإ نحلل ير زن ضنا وا لبن تكي حلطو

 ايش ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ارجش ةدجلا ىف نا < لم قراخب ثيم« لو كوم از ياس ليو دودمم
 -ى لاكمروا الس : ىلا زدادتا

 - اهذخا دار ادحا نم عتمت ال_لؤ تارت لابن ئاةعونمم الو

 ل لانو زن ة خيي دعاك اريدج ل قتل ددقلا حي راي <جسدارم انوه تب ترب سرسود كيا كل وداي دام ان امج ب ييرس-ةعوف رم

 وك وتروي رت لا ىف وارم ليتر وكيسسس رف ف لبر وا#د كوت ربارب كس لاسم ا تففاسم ىلا يمرو لكن امسآو نيب زء ىلا ثوم كل ودك
 < 2100 لامجبو نسوا مس عودوا ل 2 رك ل ايلروا لف

 -ه لوقت وب قس دابا نا ابك نئءاروا لن تكل اهج وز ىلا ةببحتملا ء انسح ة“ ارسل” كسرت يراهن ابرع

 - كوم ضل تبي تاكل قرون الس كلشي دع روف تاع نا
 قلخخ ىلع نيثلث و ثلث لاقوا نيثلث ءانبا نيلؤحكم ء اضيب ارم ادرج ةنجلا ةنجلا لها لخدي جى ثيدصابارتا
 دازيال ةنجلا ىف ةنس نيثلث ىلا دزي ريبكو اريغص نم ةنجلا لحد نم ب لم ثيدع كرسدد عررذا ةعبس ىف نوتس مدل
 تراثلا لها كلذكو ادبا اهيلع

 ىاج_انكموب ىكعس ًابارتا ل لحأكل اروا نيميلا باحصا لجبال نهانأشنا ىاج لل نهانأشنا ي- نيميلا باحصال
 .لامجلاو ضرعلاو لوطلا ىف نيميلا باحصال تايواسم ىا ابارتا نهانلعج

 نبك باكسا لابي دوا تس هعس نار قم لخاك يب /لقيب لاكش رام كس نيرخالا نم ليلقو تال - نيلوالا نم ةلث

 تال المل نإ 3 اا نش دا سر روص امد نيت انروا باتت هم_لوتدا ارم نمت فخ اهي سس يلو لكهسس نك ىبيدوا-<س كايباك

 ظافلا كس ثييرص-اكدم ركاب حس لوتنما لص عوم د لوم هو العكس نا اتوا راصد نب رخ ات كس تمم لاي لات دارمع نامت باوصا

 ىتما نم اعيمج مه لو ب
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 كب اوف نكس ايك يام رفواشبرا ول بس اكب اذه ل ابي بيسك ةسارفناي تلك كلا قاما نيكس اذينة ارداتك لفن
 تارلوط حبال قرتوارخ ل ضف نخل تاويل نم نإ كاش كلذ لماوناك ملأ ايكا بك نيس سد تس كاي ببس
 مابيلاكم سن لد ناي باع ببسي لوم سرعتك بح اس سن لد نايل بس به تكس كا له
 9 ”لبي ل اريبج_ايلكي رف سين ولسا اى ارب ءازج كل كس نيت ب امجتا لابي كس جم كش لرع ف اظوب بس انلس#:

 لتر وقل لس نيت باصات لاك اعاد دل انج لكننا يس اج وم مولع انهت ايل يا رف كل كس
 < لل اكللامغا لابي هس بج

 ._ ككافاد بتناك تم اطرلوم تسم لش شن مدكور فرت نيفرتم

 ريغ لثكلي نادر وي لس ع صوف بواردربش كرمه درورب شم
-_- 

 ضتلوك مم لرش ني لين هس ن2. يعا. وبس و ثلس عدرا نيت لس لا ميج مؤ نشب لا ميطعلا ثنحلا ىلع
 تومي نم هللا ثعبي آل مهناميا دهج هللاب اومسقاو_تم انتدبع

 تانايدقب امه نك ني ل 70 رهو فلا فك رتروا فلا لااخدا لكك اهيل "لب نايم وكل وتروصوو لبفلا كا نرش اتماذأ

 و ايلرأ انسكا 4

 روا ل كراع فوطتمم_ٌرسفمرو ال لب اي لس هدرز ولك اايكأ قل ب لج فطع“ عب ”يمنثسا_نولوالاانؤابا و
 تنزف قريبا نوثوعبمل انؤاباو امنا ل رط لاح ترايغيز قاع 0 ترروصتف ف كم دقم مث هفوط تم سابا: وام اكسل

 واو نكست رق رم نانو هس تل كس ابتلاء ول نبأ اهظتسا.[ يسب باطما هلبق اميفو كلذ ىف وه.
 - كك اظافلا الام كف اشك حاص قاضي قناع .يصبسو رتاوتمتسم ار قرجتاسكس

 نحب . ديك ات ريغ نم نوثوبملا ىف ريمضلا ىلع فطعلا نسحو ما نوثوعبملا ىف نكتسملا ريمضلا هيلع فوطعمل
 - ىفنلل دكوملا ال لصفل انوابا الو انكر شا ام هلوق ىف نسح امك ةزمهلا وه ىذلا لصافم

 دج دراكتم ايران ايي نيلوالا نا ىل

 ا ايلي دخن ذك لاك لاس متو 0 رم ا تع و ىف ىا . تاقيم ىل

 ليديقيحس هرم سيو كلن اقرت ناذو ميمصح لع لص مترك جعار لكااع كن ايات نابع ف _#ٌرسخخر مهيب
 جس بالك ميه ٌمُيْه عررطوا جس عن كارتروا رهحا رمحجررط ل لب دنس ايكيا

 < ايابمهلزن اذهمازبحا كيك فها ايكل جبر ىتس اكس ناجي كلف مهل
 ب روطاس ررصلا ىلع ا طاح بيبترروا ح لام بي رقي تدوس ل تدوس رايتغا ل اضم ...........: تمايأ طل

 ةروس حرر ابس لرخأ 7 رقالس تروم لاهي رواه( اركذاكن لاري «مثاكس نترة روسي انج < لئاق. كس تدوس لب 2
 وضد لابد ب لكي تدكذ كس نآر قل اهي دواي آدعب ل لذ 4 ناآر قل هب تسد دق لال دوج ع نايباكل وتسمى واين لن نكن
 د لك وار رف ناي الميل بصف داعم بي رقي غيل لاب روا.يآلي لاهي رادع كس تلج «عر زود ءتسم يقلك وتم
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 د1 رست 14 01ه هعقاولا روس ارسم اي سوسو رم“ رطب نب اج يشر سولت 00

 ةلث تيا اوج ققايش تم يب احص قفاوم لانو زك يل والا سم ةلش بج لن نو زحميم وبا سرح مامأ دن ":تئاباقر

 -لوع لذة نب رخالا نم

 ليلق و نيلوالا نم ةلث كن دثلا لوسرإب كاك يغذ# زيك ترطب ذو لات نيل والا نه ةلث جايك سس .ءاج في ودرم نادال
 - ةلث هنما و ةلث انيلا مدآ نم [اررفذ_ قي تررضخت آ_.اوبب لولاك ن يرتخالا نم ةلثدحب لاس لياوأ نيرخالا نم
 رب أنما تك هللا لوسراي يك روا سس ذر ورع ف لوم ل زان نم رخال نال نيو الا نصل تي أ ابن هل لس ور نمور

 را ورثة ترضخ[ لوم لذان نيرخخالا نه ةلثو نيلوالا نم ةلث تباري ليلق انم وجني نمو انقدصو نك لوس
 انيلا مدآ نم_ا رفذ_ 5 ترضخ انيبب قيدصت و انبر نع اننيضر لس اضع هس لوم لا ذايب لل اطمس دابر
 داشراا6 ترض“ اابغ نا يتانج - لين كسي تما لش لووول س ب ةساد كاطع اكدوا ةلث ةمايقلا عوي ىلا انهو ةلش

 -<جس لاقالبب دتتن ني" تما نم اعيمج” ل تس كلش

 كيا الن لون تا كن تابوا كة اج لك تننو للا كيوب بنج تم يق شل تعقو ا... 4 2 1
 ل نووجول وربك هس تشي لوس تم يق اكد ومن عساي انو لوك نلوم لد لات لويس لو جرلا_اكبلك انوا روا

 ناكدي-كت [رظأ حسب ورقتي ووج و يحض وتم يب نك وااك اج ايد ليت ل“ « يلف لع 2 اجت ززمروارتلبرس

 هزير كيثاهب حس لهو لل تنك يلا يوك لو مايك تمم يق كه درك: اف ب تاءاتم للا كس تنج تلودب لك ئراص لش نامي! كس
 دك لب اج ثا حررط كرايغرلوب زير
 كتاراقتم لكاس تنجو 121001 زود لي اج ثلب لي لوصت كو لب تم يأ. .ةشلث اجا وزا متنك ود نان قم

 نير تمون ان وم ضاوخ هير مكر« وعمق ش نا نتروروم_جسدك ليستر الام اك وم ويت نا جب كح لو“ ءافب

 -ج ايم ايريس ظافلاك لالا ب اجصاوكر اذكر وا ناسا | باىصاوك مم اعرول نتا سروا
 رار حاجب نق 2 رت ناو تقوس لوزاقت تنبو تير نق تنام تلف لح تقلا

 رمت تفو مانت كيت اف دس لوا دق روزا لوم ىجتلل ستر وا تعتوا ذا لج لاوح | شنوا لج هك يان كاياو را م 7

 2-3 اناس اجاهكت فاك قاورم وكت فو زجرج كل لا سس ل مكس تو ليا

 وابي تاك ممآت فوك تسلا بعون لاح لوبي ل تمس ف ار كر رع كول دريمأ بج 5 نينمتا ب صا

 -انبكايكا كيف ايماك لا ذور لا - كح ليل فرط خا دوكنا قب تش رفا اجيد لدتا هتيساد م انلابعااكن ادوات اكلك

 ب ل ارا تايون رارطأب ناجل رواه 2س فرط د بحير كا عك لب حرار بش _ يؤ روضح

 تنال ل راه _ نيني ا باج ل نلامك تس دال انرك انتكارب لوتاب فرص كيالي لتشمل لب نيئرقم |

 ليصن كانا ساعت ردم ىسف دعب كس ساير فاعجا امون ننس لوهدارم نين ؤنعتس ماوس ناك لاس لاجل لت
 -ه

0 



 ع 00 : 2 20000005
 اد” ارسم 1( 07ه هقاولا روس: "عرس اب مسرع 1 ملتو قل الور يستر مورا رت نما
 يسر اا ا ل ب رو رورو رو ب بسمو ل بسس رو وج مت ل 5 ا رت ت”ت”ت؟تتحخححٍ/ ل يآ

 لكس ةسود دارا دوك اروا كك ل هز حس وأب لي اب كس ماسلا يلع مد[ ول جشم بانا 9 لاعاد 5
 يروا تسرق نا دعنا حب نطل قق فر ياما و عت نك تملا فخ نت اي ل ا
 تاك ايل 0

 نقلل و احس نبيك ب امسارل اكل زوو ل لك وفابلت (: ارمروا نتا عسر ناو نع 0 . ىلع قت

 ءادهشلاو نوقيدصلا و لسمرلاو ءايبنالا مهو ارفرشكن باك لكي آس بس قل ع تماج وو ببنت ارا
 , -لج وزع مهبر ىدي نيب نونوكي

 نطل وا تارت كس لوتما لبيس نادال نملك ي كيا لين تلك لاتخاود لمريض كتيب آف سئ ضنك نيلوالا نم ةلش
 تاذالبب تاق تيرضخت الكيس كشك ارجو دواس ل تييادد (رؤفرم قري اجك اريبج_ لي دارفا لس ياخ تسما سن هضآلا
 دا زرب ضار داع د ذاكددإ كس قلو ترض ارواح 21210111111100 ا

 -هيسااحانوم وداي زةداع لج نقتل يختم فرص اك اوفس لوتما تسبب كل سا لا سا“
 ركن باطفاع_لج كل دارع ني رف اتم تماس نيرخالا نه ليماق روا نام طفت تما ىلا حس نال الا نلف ضررا
 -< قدي لاصار

 شك نا ظفاحروا ةمالاو دعم م هيرتتايج_ا رفد ارا لقي روض ع ست كلي دع كو ركوب حت سكس ناس تنس ل ىلاعلا رود
 رق لش نر قفل جرد للا حس حلكرب كدب برق ب تحكى ل إط لبي كس تماربب كي ايام فيي بل طم رس ييأ كت آنس

 5201 مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ىنرق نورقلا ريخ تش قوباشرا- قر لاك يود لم وقطاع لو سمس تنك

 لئرستاوت ي ايدك ل هان ةهالا هذه نم امه قوبواشراروا_<اارفوكق لبي روصنص ينقل ذ_ ربحا لن نزيه دوم

 كل تما لا حرر ل جس مك نير رواد نير قم لم نلوا كس لانا لبي حرر لكي الج رصقمب +
 -وتش لولد اكن آر قولك لوم مل بج نيب رخاتمروا هواي ز نير قم لع ني فتن
 ل ركل داو نام موب نش نإ ل ن ا باص اك *(ى رخالا نرمي اهوا نوم ل هرب كس نير قم اكن يم رخال نمل لشعر رط ىاروا

 لوا هذ احسك كساب كديج 2ك ا ايار تك ة قادصم اك وفود ليوا تل ل لست او + لكي ناي يم ا

 نإ تاك لمى نمل تيما لوزا لوتس لمت تست اشيل اوم ناك نم ني رخالا نم يل لورا لس لير قم
 دلال تدين رسوو لع نيلي ناموس نو مرقم لسن لايك ادالتب ل تي ىرسدر- لوب م تما ارو اهدا

 نحمل رك نير اتم تسدبنر لع عر ااطصا) يكف لس لن تس اناا ني رخ الا نم ليلق و تحخخسسف وج لل تعاود دال
 كي رز عريش تاومسلا ىفام هلل ةرقإ تيل اسجل تس يود قي نبع رت توكل ذاك يظروادارع 7 ولم لإ ما

 تك مدن
0 

 ت لوراتكس ةوسلاب دوم نايباكتنج امس لابي ةنوضوه ر رس ىلع : نبع ىلاعورروا ىدام ل تلج 5 ' ج5 2



 هن ّ 2 ل ص 000 - 3
 را سم م« د15. ىقارأاو روس ؟كرعبورإب موس مشب نك ريض خسر شام رن نك

 عج يا حم روم هس سوسو سس سسوس ل

 كس نري ترلاع كياادسوت كح لوتس كلبا تصرشر وا كو اهي ساس 1ك سود ليا لوب كا دس أيت تنكس ا نجس
 0 ةرصروا ىلا حن بار لك ةبروا لوم لارتسد حس هج كس تس ست "كس بارق 0

 3 5000 لاب تاب تايمادر دالك لوب لب ددح [ررل كن وتوم ةكسداةكيج لير فلبهخلى ف وعسل 1

 يوم مالس ل نبأ اك لوتس وف ناو ف مالمس م الس عتس بقر طرب لس 202 كف تدب” لوجج ىل وات روا كوب ثوحت لوك

 7 0 رتل امل مالمس اكو ذا عا رك عذب حس بسمو اكس مالم اك رك بسد ل حابب تس بسر وا ك6 مال س فرط وتر
 ؟”تاافاروا تخرد شد“ < دلع نوايا ماكل 0 ومي رواع رار آاك حررط قش تس قلى قس لاهي باكل

 : اع اسوا كيعس رمت سوا تنفو لتعم اهساسساك عبي حلك روم قدروا كو ركل + دا رعرانروا لوب بود نانا

 ةررط كل وويم وسلس ودردا كن زوذك حاد لع اعسويسءو عن نة دانلود لرب وسرت وتضراوسر افقد زيت نيب رتب اكو ناو#

 ردع جرس كك سراغو داس يؤ زف» للاكل رك نإ كسلا قدرا
 زارماو زيوت 0 لكل ور ىفب تروصتنوخروا نلاوج_شييب ل اهومايا نلاحنا يلد فاك ن لا لابد لل وم بسيف لع تنج وج ضرك ى يندد
 - اكعد ا قربارب بسن ل ع لول درر يه درت ل قم عن

 1ك لوب تذبل ب ىولتروا لو دم حكيك م لولب نيتتل باص ب نيلوالا نم ةلش ......:لعاكل شم
 تما انتو ممول تاب مهن لم ثيي داعامت انج - قوم مدي ز ل ند "| باسا نع تح سر هارت ك نسمع لا باتصال نإ رن انم

 نت ظنا لوي حلو هداي نان ايما كس تما تاس قرم كبي تدوس لكلا اكرم هدايز سنو عومي لوتعا لي اك

 ل لكلا اكل بترد نرقص "ا باكسا بنج روا_عس تنافس الاي تي آو وخ أتم رثك نشرت ل

 نتا باح تاروااترلا 2 بوك داي زول مل عاوج تاق كنايددا شك واسد شان كفرت بو عتاك اع

 فرط لك ب تتارم رف لالود نا هراشا تس لس نهب سود زرنا قايعت لادم ركز هدايز اك سن ااءاس ىلا لنا ذج

3 
 امك ر لع ادد اك أ اوتو وايسوج حس لأ 0 101 حس داشرا ليتك لويث زوم رم ناب لامشلا باحصاو

 00 ايوا ني رد اوفو لذ لب شبيك اكو :ياساك تزود كني كش ن اكد مار آناكم تاك لاب ع
 طر لوري لاق ننال لاول اوك يع عاين ننال ونوم [ لسع لااا 2 لوما عج ل
 ؟س اح 1 جد لب ثوم هرتز دع كس فسر ماك وداد اي لام هس دامت دولارامج جنس لأ

 تقرداكم وذ اكرج لاحارب كس كوجبعسدا ب جاك ويزود نولاضلا اهيا مكنا مث .........:قؤ# اي لاعاكل وزود

 سلع” ث بوت) ليا حس تردشاك اهب ليلتك اس انني لاي او ماكرو رك عتس لاكن رذدد كدي دوا كسلا
 - لكي آراب رك كشك تن آ حس دارو ةاج نترك نم حس لن اكةساج الي تاج مد كي لا اع رط كشف سد:
 22 انايك تسيل نال ولس وب حس روف ا جتوا سان قع ناش الام كن ال نق اطاقت اك فاضل

 رواج ركب تجيد نط ال اه جرماكن يرق كاوةمولحمتتس لا نوقباسلا نوقباسلاو ....:كول فن اطل
 _ يح روصقلاك 9و



 ها! رسمي 14 3 4 دعقاولا ةروسءاطرسبو راب تا رت نال لجريفتررشدد#ج ةنيلاك

 ةداَعإْلا ىلع ٌرِواَق دانا ىلَع ُراَقلوإ تْعْبلاب يمد َنوقَدَصَت الم الولف مَدَعْنَع انْدَحَو ْمُكدَفَلَخ نحن
 اهِلْيهْسَتَو اً ةَياَثلا لاَدبِإ نيَرْمَهْلاٍقيقَحَتب مشن ٍَاَسل ماَحرَأ ىف ّىِنَمْلا نوير هه0) َنونُمَت ام متينه

 ْنْحَن مارب ريَمْلا يآ ةَوُفْلَت را عِضوَمْل ِْف ِهكْرَتَو ىرخألاو ةلهَسُمْل نيف لاَحْذاَو
 نيِزجاعي «'.> َنيِقْوْبْسَمب ُنْحْئاَمَو َتْوَمْلا مكب ٍبْيِفحَتلَوٍدْيِْمَتاب انْرَدَق نحن يم»و َنْوَقِلَحْلا
 ِرَوُصلا َنِم «؟1) َوملَْتالاَم يف مكئلخت ْمكَِسْنَو كتكت ملام لمحت ٍدَبن نأ نَع ىلع

 ماذا هيف <00 نورك نيل نوكشبو ار فو .ىْوالةَشَلا مم دلو ِياَحَْو راك |

 تلا اَهي ْفَرْذَبل َنُوُفْلتَو ضْرآْلا نور 4) نورت ام ُمَنيئَرَفأ ٍلاَذلا ُِف ٍلْصلا ْئِف ةّيئاَشلا ءانلا

 لص لص متْلَظَف ِهْيِف بح اَلاَسباَياناب اًماطخ ُهنلَعَجَل ءاشن ول 00) َنْوْعِراّرلا ُنحَن مَنْ ةَنْوْعَررَت

 ٍلْصآلا يني انا ىدلخلإ ُهْنِم فز مهد َنْوُهكَف اراَهَن ْمثُك أ ًافبِهحَت ُتِْذحم ماّللا ٍرسكب ْمُكلِبَظ
 انقر َنْوُعْوْنُمَم 1 َنْوُمْوَرَحَم نحن لب اَنْعَرَةَقََت +» َنْوُمَرْعمْل انا َنْوُلْوفَتَو َكِلذ ْنِم َنْوْبَجْعَت
 نحت ما ويزن عت اتا وعلا نوفرخشرلا مدشنآ ب0 َنُْيَرْشَت ىلا ءَمْلا مين
 ميرا سون وُرْكْشتالهم الولف الر نكد الحل ابا هلع ءاَسَنْوَل < َنِْنمْلا
 حلو اَفَعلَو خْملاك اًهترَجَش متصلا متنا رضا ٍرْحّشلا َنِم نْوُجِرْحُت يعأ) َنْوُروت ” ىلا زال
 م َنيِِفاَسُمْلِل هم نْيوُفُمْلل هَلْ اعاَتمَو مه ِرنِل ٌةَركْذَت اَهْلَعَج ُنُحَن ه»+» َنْوئِشنُمْلا ٌنحَن مَ
 , ٌكلَبَر ٍدِئَر شاب هزت ُحَبَسُف ءاَماَلَو اَهُيِف َتاَبَن ال رووا أف رضا يب ذا نأ ىف

 8 اهب ْمَسَقل يأ ُهَنإَو ايوب اهَباَسَمِب هدول مؤججنلا عِقاَومب د :زال ميقأالف هلل يأ هن مُيظَعْلا

 مُكَعْومل يآ هنإ مس اذه مط ملل لف ىو نب كول يأ هما مط َنْوُمَلعَت وَل ُعَسَفَل

 يهل ىنمَمب ربح هْسَمياَل ُفَحْضُمل َوْهَو نْرْمْصَم هل نوْنُكَم ٍبْوْنُكَم لتك يف هند ٌمْيِرك نار
 اًذهبقأ ٠ ج َنْيَِلعْا بو نم لو لئن ياكل يحتل رهط نزل يأ هوو نورهطمْلالا

 مكن ركخ كركم نب ْمُكَقْرِ َنوُلعُجَتو َويَدكُم نو راهم «01) َنونِهُدُم متل نار ما ِثْيِدَحْا
 َمَوْلَحْلا عنلا تو حول َِتْغَلَب اذا اّلَهَم ال َوْلَق اذك ٍءونب اًنْرِطُم مق ُكْيَح هللا اًيقَسِب همن: َنَوُبْذَكَت

 : مكن هيلا بَ نخ ُنْحَنَو ِهْيا 00» َنْوُرْطْعَف ِذِئحْيَج ِتِيَمْلا ىرِضاَح اَي ُمعّنَو ماَعَطلا ىَرَجَم ْرُهَو م5

 «00) َنْيِيَِم َرْيَغ منك نإ اَُهْذ آل ْوَلَف َكِلذ نْوُملْمَتاَل ئآ ِةَريصَبْل ّنِ ده َنْوُرِصْبت ال ْنكلَو ملعب



 50 تس 0 5

 ل 4 ه1: ت3 ةاوأإ عروس اتم سأو دا ميرعف مس دج نا الجري رودس ناك
 0 ا اك لل 2 20 اا اا 1شقش

 نم نا مؤقلحلاحزلت دعب دخل ىل ول دوك اهتؤغجؤف نكس نيم أ نييرجم

 لَه ىعُملاَو ناطرشلا هب ٍقلَعَتُمِل نوغجرت ! فرض اَذِإَو ئلوال ديك ان ةيئاثلا الْوَلَه ْمَممْعَر اَمِيِف ومدح نيِقدص

 صم لا ناك نإ اما وَ احم نحيل آيت نف ١ نيفداص تعبأ َتْعِبل تيقن نإ اَهَنْوْعِجَرَ

 سا سرت 5 سا رو ع شي علو تامل 1

 اة اولا للشَو هيحه ميل ةنج و ْنَسَح فزر ٌناَحَيَرَو ةَحاريْسا هَلَف ىأ حوَرف +409 َنْيِب

 و اذعلا ني مراسل دل ىا كلل لما ٍنْيِمَيْلا بخ ْنِم َناك نإ امو ُلاَوْقأ اَمُهّلْوَأ الو

 مِيمَح نب لوف 42« َنوَلاضلا نيم نم ناك نمو مهمة نب 4٠19 يملا بحضا
00 

 خبسف هتْنِص ىلإ ٍف وُصْوَمْلا ةَفاَضإ نم 4169 يلا َقَح وهل اذه نإ 40١ ميج ةَيِلْضَتَو 0+
 ما

 معن م5: ميِظَعلا كبَر مشاب ب
 ادع ءارشبا ليت ادضوج لكي تمي ) تس كوك ب رعقن مي قف( سانت ووجو حس مدع )  ايكاديي لي مك لل مك ل

 0مل 0 اذ قل لس ليي هي )وم ةساينب ىلع اك التبرج امج( جس دداق قي ذايب هدايددوو ب دداقب سك

 لورا رول كس رل ل ئاو فقلا نايمرد كس .ليصرفروب_ايضر زوال ركل ص ازكي حس فلاوكو زنا ىرسووروا نيك زم لوف

 امك ارم نلايمدد دابق قم ؟نز لاو انعم: اي( نانا يؤ )وم تس انب ذآ ( سيكا يكس لئاد فار خب لب لان روص
 نب لت تروصن اوك مروا ني درل اديب بج تروا وفي قدامى لة نجاه حس لسا مكر واول تدوم ( حس دجتاسس كس فير وادي رشت نرد ) <
 4 جم وع شحم زيكو فاجن سلمك« لكك رقد سا ) شو“ اج مانت يد
 ا )وما ا ماب سد كي وج متل التمرر جي جتا( عساي هركم انوار كانه ىلا ذوكي اخ اج لع لمت ا ) تعج شك
 داس ماا ورسكا تشل رم لس مت“ )ةاجدر مر( لس لس سوت اوربت! ) لد اروج اروح وأى ا وأ ل هي باسم

 00 م لا ايلي درك وكلي 1 احوو لع لأ لك نوهكفتت ) ناار( وركن يد مم 2ك ةطمومالا فيش

 اوم تر مترك اي سترة التت اجا( محتار اخ تس داداديب )كس هر مورحوت لككابب ( لتراب كلغ ) كس هر لم تفس فت( حس
 دع امداد اا ) لالا رك اوكا لبن اح مرلا لو ساد ةساسرب ماي( سخرت لك ةسززع ل داب قش زم )وج سس اسدب مقتس لدا وك

 تايكاديي ذم تشرد لا( وم تان. نامت اك تضخ درزيرس )و: تس اًأس مترك ل ةرك التبرج ابل تس 11117
 )هداف كس لورفاسمروا حس ايانب زج لك لاي ددا( ىك غر زود )وك آس متن كسا ةس دكا ماي( تخرد ىف ان ردوا ءرافت» 2

 قت نير ط لود جتا سدس ورع قلك ل لم ناديم مق” جس زوال "سوقنا ولا” رفا نت رغم تس ابان جى( عفن

 ملموس( كح نايبك )8: (جسدئانم)ك ( شا )قيال مساس( لاي دوج لاح ليث سب لج اياروا ناد يمال
 متو 0و مو ركروقر رول( لك فسم بنت افكس لورا كس نس ب و.خ ) ليي كح لداتس( دنا ذال) نوم جاك
 ف 0 بايت نوف كيا: تس الع توالت موج )يل( تعال دب تب مم كس ابدت "قلو مرار م الة

 اهلك اي تس لوي ايان كرم نس لوتس لوتشرف الاي ب ( ىف قت نإب لف لدتا لوك اكس (اوماعأآ ) خيدد ل
 اني را تع راج لو لوم )و: تك تاب كريرموك( ناآرق )مالك اتا يكوم_ او« اهب )يكل انس فرط كن لالا ب دي( حس
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 تقول وس( تس لوم باب حس مال 17117 در تام هه هنا وتلا قر زك م * ىراي)ا ذعر اوت سد

 كر ا را 1 تيم ) تروا كت ( لج كس. زلنا قم( تكنو زن 0 قي

 لتولي ئه تريصإ ورضا )وتل هدمت منك( كس ماطاحج) نب م2 مكي ودايز كس قس رم ءروال( ينرط

 كس ةاج لس اهنا ةنلد هس تمايق س لايخعس دابق ل هل زم لاما تم يفك. ) ألو نس وب: بانك رامحاراهتلا ل(
 - لداقمعايا) رك 1( يدرك بل وكل باوك ارتي رحإ كس ف اج آك تاك ناج )2 ال بانل لويكر 7 220
 رداد ركل تمالك ب لسام < قطع ونرش وفد تس سيب فراك وخارج ديك: كابي لد رود

 4 الع سلع نيثرقسرلا( الاد رمال( عساي لآل تتر وسربو كك ما قتل خب دانول ل لد: س ىو
 لوو داب <س باد اكنلا ايس بااوجاك اي )جس تنج كم ارادوا( زد همخ ) لت لي اا حار ك2 نان“ )6 نأ
 (وراكتج حس باع جند نال هسريتكا(ةساجا بكس لا جس س شن لولا نيساء و اروا( ليت لون نب حس باوج

 راد ىلا حدب يول قون ل لومار و نثبت ضو رول( سدا ل يام )< حلك سولاو ساد

 ناش ميظيم_.اوس( ب ترو: فرطاكت فت ذاضا وصوم لع نقيل نحل تاب م قربا كرم فر ل ةرذددمد ال
 -( لكبر زكى كلعي تعأ 10 ل نكس داود

 - لإن ىكراج كى ب ديد رةددعتتعرم تمم ايف نياكي لاهي تيل رفا... ل

 - .يماهفتمال مج ىلاع لوعفمروا ن ونمت, لوا لوعفماك سا ىلوربتا قش متي را
 - اسس م قف تسءارثكيانونمت

 كر ا تال عا ماد « وتل ذوب لع فاكس فو زحل كل ل لولا هنوقلخخت متنا

 فرتوجاومر خل مج اكدعإ ر واءارتبم منار ب تءدوص قرسوددوا جس حس ليكتشف باي ل وج لن كر يتلا ينك ورك
 1 -<سدارم نركاديي نانا تس كادي رك ايكو رانا ارش ناضج عراد تدوص بي حسبو كم اهنا

 ل لوفود تافصو تاذ لان نتاكاوم مولع لس ع اجايدركاديب ب دقي رووح ينك دهم بر حس نوملعت ال امككتشمنو

 -ج لكل اجبيوتوم ضاقت كدفلاب تسلك كلا نس تع رام دب

 ا م ثنا ريتا سك نش وكس يوزن كس ءارق قاب رواديتا سك نش عب لن تأ رق كرك بورما اىلو الا ةأشن

 تثرح لقيلو تعرز مكدحا لوقي ال < لم ثيدح_ل رت دايز لك كسى زيد تس تءاعد كذا وغالب ت تدايغىريسل هال

 - ليث تك الا غ٠« ناداتن مارق نوه رغمل
 فالظرب - لئأوت مابيبااكت سي كى سبب لوا شاب لئوبك يك يال سيمال لابي كس للا قر تور ريل جك - جاجا هالعج
 لش لو توتي كك اس تا جاجا <سايك ا يالديلا اتمان لابو كل لابس بما ساكت سيل لس رو نا لا قررا عر
 ل مدروس به كم اقعد ماج لدم

 - "اع ىاشداءنط كي س3 كر ا راقت رواش ل 2” نجل سومري اي نيكل كق امج: لاو وراك رم اهترجش

 هل لس كب كسا ذس يل! كلالسايدبا-ىث لاج كن
 سراي سرسدد كاع ةكو ب نتلقى و بزي كيا م ا مح ايدتايكل فلس مانو برغم لبا قنختلل

 دم ارت 14: 32ج حقاولاةروس م



 مسن ل نا الجريش هين رش تن اي

 يت ل 77 اكل اك لاي داكن للاأح

 نادم ليس دو قل قتل اوكا ولاهي كس نام شدو هس لوم هداي زحسرورضن اكل سيت رفاس .نيؤفملل
 -ل هزائم الوان

 لاك يءاشخدلي ثلا ذايعلا هس فل لور واراكب كح لا زلم بلطم اكدتا رك ل جس دبكه ئاذ ما ظفل رست كلبر مسا

 تا ذوي تللب 5-3 لكلا ز تفل ياك < يالا ةساداك رمود إي ب لبق رورض نفل ا 7 لو جدد سرد تروا تءرارع تب كس ظظفل

 ام لسع كرنك رك وجار زاك اناكدقلا كل ث تس ا رفب اهنقفالك سوو عج روصقلو بولطم قير زلت ىك بلا ءامساو تافص حرر اك
 افا انركتللاطدرب نك ١لتر تيس كت اذا ل اجت جس ىلا قت لم ان كحشلا كوك جرف ل اهفاشوك ا هوروا لس
 هس انا جو ماقام تسود كل اعتسا ترث راما 62 ابامككل ابي لم طفلا مر فلا ف زن اكىا
 تك ياو تلالدري ثوم لي نا انهن | صيصخإ كبور موجنلا عقاوم

 بح اصكايمج ايمرولس كار وررر ابرار 2 ب اوجروا موت الالم لإ مض رش لودي نوملعتول مسقل هناو

 نار يل رع اهتيمس ىناو تيب آوكت ارتحت اريمج_ < اجيد لوحي دئاز حس دض رتل كيك اد سكر فاشل

 < ايكوم شيف اشكب حاص
 تسل“ "اشتاق ل_رسفمل_ لاا جوجرشاك وج توم كريس نوب نا[ قتسرابط رغب ول ع اجاني ير مج وك ارك هسمي ال
 يح نورمطمر ولوج وار مزيف حرول سس لح 2 اج ايداني تفص كس اك ج وازوصرم ل مج م تك كرا بحاص نكي كورك يو

 كس نلومدا ارم رث

 ىمأ قرارك هال وا هس تييادد كل عت يلازم” نب ديعس هاا رواج بم ىف ار كت ع نب كيد كلاما

 5-3 0 اي ومي نأ 1 ار داك ول راغآ تي آ ارمي فوم عت ار افرط

 ل كا رنا فاصاادايكس آر رق لاهي -ىفنأي كت كن سميال رج كتوم عت ارياف لع كن رك رميا كس ب لش
 راو رطظ ردا كس ةفاحس تاجا كش ذي نأ ار توضو ب تبا انكسوجج تاس #لزيككأ |ىلنآرقتسرابطر خب كيد نكح
 روا- لكس اثاد راع تراخاب ذوي نأ رقد رض ىلاهي يللا روا حفاوشرو اهب هد رك اكس ذب اكدت
 ىف سوي ولا ماما تباتل كنار قتببلا ةييسد لمتتس زاجاوكل ونروتىلاو لافنو ترك لا يسد تاما هك ىترواوضو ء كباتح

 - يسد لات زاجا لكأ كابا لونك دب رجا رف ارا بج لا تن ازئاو كك كس ضئاعروا

 ضناروا_ < ايكدم ماتم مك فام يلا ف اضم م سيدرك ورامشا فرط كد +: ف وذ ف اضم رلسشإاٌرف_ مكقزر نولعجتو

 كريز وطب تسي احذر مك واع ذ_اقب ترضخ[ لكي ركل ظن لع ررطتتر ورم نبا جس ايلوارمركشيع_ قر ىلا أ

 < ايكوراش فرط كة و: فوز ل وعفا نوب ككيح_اهثلا ايقس مرش نوبذكت مكنا
 لي بش لب وةرمترم - لج ىلوم احرق زان الاسك و تس ا. رفر الص نبا ذك ون انرطم_جس لع فلا ى اف اضم دصمرواج ما اقسم
 فرط ىك اورام تميس ل, ليراب بيرغم لباس اترك رولط لب قرش راتنس اردد لئاقلاب كس ساراس نوم بورت لي برغم رانتس يأ

 اكتر اح كبس ابسالمجلا ىف لن ىلا نتا #فرص قت ثوم لاي رف تحن امم ىلا فس مااا نو تتم قش ثور ى اردوا لن سل

 كح لوي روا مابي زل رولا داكار تشي لنادقتب لصرك لين وعرب تايلفعتم مولع لي بابسا ملاح لترا

 < ايكا يد كورعس ةساج كتل

 9773 رست 1هم ث اذه دعقاولا ة روسء انك رسب وراي



 رلج» نام الجر يضع رش دمج تناك هد حوال رسعمم 14 01ج دقاولا قروس دير عكو راب
 - لب نيكو رتحب لع حرالصا#ءوف

 جالولارموو نينيدم ريغ متنك نا موقلحلا تغلب اذا اهنوعج رتال ول_-ج_حررظ ابيت تت الارد_ تغلب اذا ال ولف
 _ًََئ رست لوق تس كرك

 نر وافف ب كاسنل نت لبو و حروروك اجانب راخي فيطلب حس لو -حردرلا
 ده كريو مالا ككل .لرباكتكس ليمن لك 1لدلاتمم يق يكتم ل كس ءازج لس لسع تس ني د نامت

 ضبروا_ قلوب فالكم وز لكمذال لبس مزالا [زموا زج كلا لس ثععب لوك انوه اكتم ايت بلم اكخ# وم ازواج لتوك

 _مهساس اذا هتيعر ناطلسلا نأو_< يس نّئوبر عرين نكس ليتم ذل

 لوك زلوم لثكلاو مد بج لب تلاع رع اع زج لولا ارض تثروا بانك اح كوم تمايقدن كس ءافكل وقبل ْن”_ اهنروعجرت
 _ قي قرابتةداجبس قي كاك تقاط تمم الاب كيري داس ءابتلوادب 3 كركر بجوال اهيا اوسع ل

 نس ' مهتاسكس نومجت نحن وطب لوو نأ أس وا نام هدريف تبكي يل احاك“ ناطرشلاب . نلعسإ 'ترابعىريبفل

 لوطرش ل وفووءا جك هق يبس اين انبك اهب كوم قلخت سس ءاززج كس لوط ايكو بلقب تدابع سف جس ءازج كل !كأ لافاني
 الهف هيفن ىف نيقداص ثعبلا مسيفن نا انته بانيكعل ون ايكوم ٌعراض لير مذ لك ازورش دعب زين قت
 < ذوتالحس نيقداص تنك نا لال شريقداص رواج رن لش نينيدم ريغ متنك نالواطرش ثعبلا متيفن نال لا اهنوعجرت
 -هتس تبيه ديدات اهلحم روا كءازج اهنوعج رئالهج تمأع ىفتنيل ترابك ريق

 نبا لو لسوبشوت كي وال شن قت 1 ناهد جام لوب مدقنج جس ايكمراغ فرط ودجر نيس لق رنع ناحير وح رف

 - ضبقي مث همشيف ةنجلا ناحير نم ضعب ىتوي ىتح قرافي نيبرقملا نم دحا نكي مل < لك 7 كس يلاعلاولا في
 ليكي وو كرك لال ترايقهدوجوم_لو؟ ف وذا كريطرشنلا لش تروص لا هس الصوم قكباوجاك اا ناحي دو ىورفلمج
 < قار لوب فزع فلا ء انج لنا ليو ناد بيك
 للي لابماج مدر كيلا نمت ناله لك كس لد سدورظ كات كس نادواتس باج كالا ةرورفال يت تكا قر مال
 56 7م 0ابلا فود لقال امنا لا ناحيرو حورف 1 كب رتاقرسدد- بجاداتا عرفو
 تو بنادي اك ولو ديك ب

 -ج ايكو رانا فرط كوم ليل اسف نيمميلا باحصا نم

 سس همس روأ جس ملا طفل لب 2 نزلت وع قاوورروسو نو رو تَرَ ةروسمل# 3-0 ل كرا ردا 0 : مفرطل بيك

 فرص بث ضنك تدوس رول ىماروا هالك ارساسب ملا هللا وس لاك اخس شل ظفل تي آل وك لداج ةروسك ين تس ا رفئذفاهت
 ١ -<س لكالخا روسو زتليبأ

 لع را كلا. رف نايب تمايقراكذادوا كرشورفك ا كلا تسلع كب ا ذعك_ دافك ال م تعلمت ا :تايآطلر

 ل قاتم دق ل الد وو لكوج دواس زيكا بتال شورفكدعإ لس لاك ساس ناش سوم تنل ع نالت جس كذاك يبا تفرض
 تمم روا بدجاواكريح قيس رقع ل كاد لك ردا؟و: ركب اكتر ا«ل وني لف لوفد نا بكر ب ليتك كتم ايقرانا كلا



 ود حدا تتر 10ج كاازج هعقاولا روع. كرو إي رسم رش لع نبل اص ريسفر ثوم تلا
 9 9900001 06 لا كك كالا لل عدو الت

 لشن 000 2 للا /ارواتس نوب حل اواكت مايقارب لصاحب كس نئاكماروا حس تب خان : نكي
 ل نع ل حكايا وج قو لا ررط واد انني لام تضايق نآ رق[ رداهجس تدور ل
 ذا خت اويح تازاهتسم قررا[ ينانن كن آريس نر مثال غ تع لس 1 تس مالكا ل ل لكلا مالك نآر تكن بك

 جس قدوم تاج ريح ليس نلوم لا لإ 2 ارفواشراوك

 وس دركي هرم ود صورو يس ايلي ذ# ىا ىاذجي دك تنس اء كروم كتابى لال مكدقلخ نحف ٠ رش 2
 ساكس ىلا روم تم ان ترس مح طاوس سدت تر رت لسور واريخ ول داوعس ا رايت كس 0 5

 تس دام رم الح لكك ف رعت ىربالف راند انج وك نلاسنا ناو سس سفطن لادم مترات ك ل 0 1

 ف بس بنج ح- ل تق  دام, بس نر اان اللوك سانا ذ نلاج لع ساروا انيكر وص ترروصبوف ىدا يورطقكس ىلاي دج جس نوكاس
 57 لكى ندا لولو رص لسن تروصتروا تاذا كداب تس لكشم ايكاني ورك دئز هدابود رحإ كة اع لس مت # دامب دو

 باح تر رقروا مانا كب انحكر ىف ايوا نب

 ثع ينك ا ديي اكل وجل دذ كس لونشملكانآ نال اه ركراملا للي «ليراكزا كت رددق تاداجييا ىماس
 < لو: تالآطساو الب قي سكب زيا البا حصنصد وجبس .جاج ماجن ماكو هل ذكس تاالآ أرواد ثج مانو لكل اكغا
 لال اورو هراماك وشم نا رست جس دخت هدي اكدفلا فرصوو ل اك اكن دل انيد ىلا و نلاع لش لولا سو كر ل نيم

 يآرب قطار موك تاب ل لابس تركك تدق كى امد
 نس ايتن لي ورق تر ترروصت كر ولاج تلا ىلا” ليداسب ولا لابي هل ىراببةردا لل اوك نفل امداد ك ع

 واو قوى ؟رسودكس كن ايعدب لأ يب ليج ساهمت قكناك

 وج ت1١ ل نس مقدنج رج هركر ويب لالد لاذ ب ادعن -لاذ»نا- نوثرحت ام مشين رفا ٠ .. رمت ناد لاق

 مت تس ماكاكلكا انكر طوفثاك لا 1 ل راي

 مولا ني ارك ل لاب ادوادو ردك يرس مرية اج ودركو ا قا راس 2-1000 نو عفا ل وو نو

 - تم لان مم كااصتقلا هي ولاراعج لايم

 د. زقزقل كلاي لج تس كوت م لاب ل لانا فلس نان نجس لآ 00 ءاملا متيئارفا
 ريح وترا باكل شن تس. كي ويك شمر جس ددداكماكك ذي كن تلك كاد ذل اي قل يئ اج مت لإن كس اس »لن جتا هام
 اجا احلم هلعجي ملو هتمحرب اتارف ابذع اناقس ىذلا هلل دمحلا_ك تل ذرامدر ركىل ىلإ قت ترض اكس لع ثي دمج

 را ل1( ,ك نيا ) اهبونذب

 ةيقوما لاب ترام بت_هحقأ# كادي نب اع اهم ماناكن تسخر ىف لب رانلا معين رفا
 زج ل

 20-5 1 ل ايكاج عننا ا اكايئا ! لج نيسلو روع ؟ نانا د كو هويدا !ىلس أ ص مام

 دعس توم لوارواسنح 3 نا ا

 20 / 7-5 5 2-ء
 تن دداق تفس رك هدتزو مدرع انسي ء وس نسل كاتس تخروز يمول ع تافثلا لاق كدكي كب وا ادد لس ل هس
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 حجار تلم هي ت1 جقاوا ةروس ترج د د ١ ك1 طا مشل نمل يجر يس رواج تنل

 قوركص يصخ و هرفاسم ىلع ناب كح ا لغم زنك زاب لزضأب س اني ماكتب سك [لكوج وكن ولاو لكتجر وا نورفاسس رولا

 اي تنا ئملب مع كس يماييفتتسا ل مجرم لي تايآ اكساب ست. اءاعرم ءانب ىف تاياور لتس ان ىو سس يس #أ لاكن
 يباع بر

 روا فلك لاس تاؤل 7« لج _هتسهدئاف ى داي دارسودروا تس مدنا افق ددال ' نم زود 6س كس كايب#دئافوده ال 1 لم تعا

 ناس تائارث دق اس ووش كل وفاداترول يب اج نورا كرك ايضا سب اه حس نالت م مر ل ساروا سلا ادع لإ زج هادا

 ب اعل كن ايبا اي كم انك

 هس تياعانوم عماواك اس نأ دعب كس لح و# تباغنلاكم اكتم يق لقت الو -مسقا الف.........ك كل مالكن رق ارم

 نااطيخ لوكاوسكس لوتشرفزايك ايو من جس تردد لن بات وفك يا ميركن ةرقاك ل وم اتاك ليج وس تنام ستكون نآرق مترك
 رواش توب مروا د سهل د 1س رتش رفع روط ضان كت” لابي تس لابو ل ب ؟ كج وب علطماب نا اهبل نا نآس تاو رخو

 هب تلزنتام و نيمالا حورسلا هسب لزسن تاج انج -ككس وم زارنا للف بي توب: لاح اكدريغو تابلت ا كلا نان ايش

 ل مى دالك ىئركاكايكل معَ اغا كشر فمع رول ماخروا ىوركل يصفي درص كا لش نيطايشلا

 رول اكشف اك لك قطرى هورواح_روصقلاعرالطا شخ لابي ويك شئت وبن مزلس وذل نس اج ايلرك رمل. نوب علم اي نوف

 ىف الع لقت قلوبنا وكمل ين لص وم ىككر فشمم_درسود- جس لي دب اه كريو رب وني_ايك مين لطم وب عسر وفك

 بلطم فخ اجايل لم لس ىنوك أكف آى زرت وحق م آتسج آرب نش ذحس نام آس يع آرت إي آب لن لولو لور
 - هام ليبي وكيك وضوو تداهط يخلون ارث

 لام تيت كس سان لابس لعام لذساكب لجو وا حر اوازحا نوم كس بلطس إي حس دئاز ال لش مسسقا ال
 أى دواس ظن كن و نا ب اينروا ىن لاقي روض“ نو بورغغ اكل وراس ارتلطم نم "تس اكج م ناي لع يرفع ةدوسبت بى

 دوا لابي هيغانج قدا. رف عرت كن وم ميل كس ريو مابا صان هس بولطم يكن أيل نو ميظفوعب سيمت راس كن آر
 00 بزواج وكن آر قري حج د زكا ايصن ل شرخ اك هل

 بقراتا كك تيب تو تعاد كم اع ذس لابج برك جس باك زم دق كيالي - ل لاي نب كنار ادت لين لم اا

 ناوناق للا كاع دامي -ايك نات ماظن بح غو بيجر وا ملكت ياهناك وراس مانقروا دوسان اي فاد ل ......:ماكم ا اك اينر

 تدابشعس لاعنابذردا ل ة دل ءرجاظم ناشلا ميش كرا ةقاو فرضت ارم اقروا تيبنادحوو تملى اء بورت ةيسادتا ذود لإ المس

 - كل اءاكءرذهدذ كس تاتئاكروا سماد« كك ىلا« لدا« ناش ذاليكأ تدع كأي كراع لطدجتاب كس قس ربو للا لنك ين يسد
 دال سل كاع ل مورس ةدوسج ح تكسو ربع لوك ع تتقارص كن م اضم نراركو لع دوت ايان ىلا ند ج اايك

 كرك آرقدج ىو اف ىنطايرسدد ياك اتحجسيئنتا ركل نا ناش متم لقا لوك يكد .......:ىك ماظن ىف
 ماظن قرم اطيب حمل اكتضرروا ترد دق اه ل اومايل م امم اهر اكددو ري كا تدايكتس نوف اع ماتروا تييآاك يئاروا

 ل رود ئاوك ولكى باردا اياكج وكن آر ب أف ادعإ كح فسد بورغفس لوداتس فاعور فس لتس كأي ةسادخ قتديارف اق
 ىرول لع لولد ل الب اع شرواراوفا كس لاا وركب مت اغاي«كح لدب وك اكس لايت كك كساب دكني هارب بأ اياك خر أا زوجت



 ف د "ريأتع اخ فلل جقاوأا ةروس اك وراي اهلك لج نكمل الرضا رش مج تنتاك

 7117 اكروا قس قر نافاس لس 77 7 "2 كفام كب اج لوبن كس مط

 حس لاا_ايلك أ لع خراب لالفو راس ل الفلم سس اي يد كركر دوك راب بص ومر لس انتو ل لوو اطل شارو

 - لت ل انراكدس قت رتب هو عسي - لو بلطم لوك ادخار وك وب شباب

 جس لال وم راما كشلاهدرك نيد يروا لوم ل زان ليي تروصن آر قت انك تازضور ف كت نلاراب ا ررط كا
 < انباذف ياا ث وجت كي ركه ذب عس لاب -ةس اجابات كاك لأ ىردزكرت كتي ياك بس ىلا رول قب تن
 والرب 2_ شتان ل شاع نفيس لرأي ارواو هس دعس دكسداكلا يك اكذ_وم ع اول تمايقرواديح زر (ككل ابي و

 لو اناج لابي ا
 روا توم اج كا لع قلع ذ سوم ى او فطن نلاج كرا تبا ردوا نيزك هس دابق تقول اجا... .رظنم لكلا ابك, اى روم
 اود ز حس منة رفكس لاايادخ#فرط رمد درداوم تحكي داش انت اكدت اءددددا أ 217 ا زك ايتخ كى ناج
 كس ىاهداينتس ندا لئن لطم تلا قلاب كلا مةرواو سدد :تلام قربا ىلا فرص م 2 سطل مج نو يدل
 لاك ويك فرح ىفب اي نادي كس لا نلاج اك هاي نسا لوكا تنذو لا وتوم لل م وبا كس سرسدد ىلا م لو فققاو تس لا
 ايبا وتوم سس بي لاو نا يسارك تل اج نا ازرس ىلاو ف آءوم يسد ف دمادج تس ةعيسا تساول داب لويكر وا تيرم
 دج رورضا نيج تاك ياك وب ة سل در 2 شيلا ركل اهلورك

 ركر از راكر وكف و عشا ك ثحب هده اين آر كسب لع 30030300 :هكرأن ارق لاس ىذب حابس كايد

 اناج لح تك كراك راهقتروتسرب كك سنك < ايكو تباع انو عت داك شب )لتس لوكاس دواس داجايإب ضب بج ليها دك
 تنآرثلايجاك جانا نا رايد لش تمايقرلا رثلا قوم تي و وعلا ا
 هد دج زج عوكل ثروته فس روز مازلت بج كح ليد نوم ص عبروا كح ليد لذ مترك تم
 بوبراببقكبج اكرم دوم يكامجتا حس سااك الوم ةكبرادرو اختو غ يساركروا- كس لوك ت اباكق ترب دوز يب ا بانتس لكل

 م ع ردا مب ققأو لب ادعس دور ركود كلي لكلا كم ابدا رجب ات شكك 40
 ل اانيل ركن قي سمت يثرب سارتر تكرلا 58 ل ردنا
 60007 !لووو لف اد تس يداغروا حرا حس لفاد_ هس دداق: ل تلاع لوفووريرور لثنوت لقا اكو لباب 0 اداببقوب هر ثحإ

 وم سك وك طل يارب انوع زج اع لش سر سود ديحبوم جاع لش كي اراب كس 7
 لكم ات للس لوك رمل ولعل ل“ يرتاح ل ساس مزتتق أكتر قا اكقاكت ردت لكوج ماقم

 تردت ثلا تو حس يرقل ل ازت- دارف نورصبت هل متن وت روطل كل شا لوم قاع كس نب ركع لكوج لاك ير ييروا دا رفوف

 -_ ليفت عب ريتا كس بتنارم قر فكس آس جس قدوم تان ريح ةفععس لارجتاس كس ثعب كل اج قتدوب تاغ كك

 سلف نايرقمرلاالاو رمي نيبرقملا نم ناك نا اماف.....: كذاك اهلا باىصاروا ندمت "يسال نت 7

 ار لضمرلا_ ين هتك ب تابت ح نما باىصاروا اك. علب لوفاءاس كس شيكو تححار لاسج ٌلاعور كجر» لع
 صراشي يوكل اوس رم وت ليي حس تروم ايل ثييداعا ضبا ايصال ارتباانبأ ول ة اجوم تررفشم لوا ببسلس بال اياىرتو



 كه

 دلي نأ الور يش "يرام تن اك

 ها 1110 نايل دسداراظاق لحب كو قاعد كنك ومر حرر كا لج لاج ل
 فرط كب نارم قرف انة تن تدارس لكن لاي دو ردو كلك نلبس روا- لوم ارم قر فيي قاوم تررفغ مرعب لس اسر نكي
 بلآ جد طهتس لريال ريش

 -انذب لل رف حس بيع ذلك دامت كيس ءزلم نرى اجب قت لكي و قى درجت نرجوا نانسي - نيقيلا قحح وهل اذه نا

 1 0 لابد قيل اج ثج ل مرق ل 7و قرا لكتقوءل# او فذ الأي هدد كورك أ ثيل كادي تاببما واخ
 -لكهس د لو قيس لويد وم 4س كدا لد كنج كنا حررظظ ماس كدا

 نازيملا ىف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ نسصحرسلا ىلا ناتبيبح ناتملك_ج لوقا ةيرممولا تعاور كرش لكىراخب

 - ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس

 1153 رأت . 14072 دتاو ءأا ةروس اعرب ماي

 -ك.انيائيادد تت مس قتو برقم اكل - نيبرقملا نم ناك نا ماف_لولس فن اطيل



 تيا 0< 75 هب م مش رلج, نال الجر يبق روم: تناك 19 جارت يب آهن نك اله يب دجلا ةروص اشربي مسبب

 2 ا 1 مس ع

 ديدحلا ةّروس

 اهيا ْنْوُرسَعَو عسي ةيِنَدَم و 1 ولا روم

 4 مْيِحّرلا ٍنِمحّرلا هللا مشب
 كك البان ْنِم نْوُداَمِب ىجَو هدم مالَذَف ءْئَس لك ههه ىأ ّنضْرآْلاَو تاومَّسلا ىف اًمولِب َحْبَس
 ٌتِيِمُيَو ءاَشنإلاب ىحُي ُضْرلاَو تْوْمَّسلا كلم هَل هْنُس ىف 4:» ْمْيِكَحْلا كلم ىف ُرْيَِعْلاَوُهَو
 نهب الب يَ لك دير خالو ةيادب الب ءْيَش لك لبق لولوه <: يدق ءَْش لك ىلَعَوْهَو هدي
 َقَلَخ ُىَدْلا وه «) ٌمْيِلَع ءْىَش لكبر َوُهَو ٍساَوَحْلاكاَردِإ نع ع ”نطاَبلاَ و هيلع ةَلدآْلاِ ٌرهاَظلاَر 1

 شرَعْلا ىلع ىوتسا مث ُهعْمُجل اَهُرِحاَو ُدَحآل اهو اْيُدلا ماَيانِم مام ف َضَرَاْلاَو ٍتْومّسلا

 ٍِتاَبئلاك اَهَنِم جرحي اَمَو ِتاَوْمآلَورطَملاَ ضْرآلا ىف لدي ليام معَ ب قي ةَوسإ يسرك

 ةئيسْلاَو ِةَحِلاَصلا ٍلاَمْعآْلاَك اهي ُدَعَْيَحْرعَياَمَو باذَمْلَو مراح ٍءاَمَسلا َنِم لَِْياَمَو نَعَمْ

 هللا َيلِإو ٍضْرالاَو ٍتطَسلا كم هل ب ٌرْصَ َنلَمَُتاَمباَو منكم نأ هيلي مكعَمَوْهَ

 ىف راها ٌجِلؤُيَو ليلا ٌصُقنَيو ُدْيِي اهلا ىف ُهَلِحَدُيَلَْلا ٌحِلْوُي اَهُعْيِمَج ٌتاَدُوجْوَمْل 4 ”رْومأل ْعَج رت

 اًونما ِتاَدََتممْلَو ِرَرْسآلَنِاَهْبفاَمِب «» ٍرْوْدّصلا ِتاَذب مْيِلَع َوْهَو َراَهنل ٌصُقيَو ديم يَا
 مكمن نَم لَمْ "يق َنيِاحَسْسُم مكلعج امم هلل لي يف اوفو هلْوُسَوَو طا ناَمْيإْلا ىلَع اًوُمد

 ىلإ ةَراَشِإ اًوُقفنَو مكنم اوما َنْيَِّلاَق ٍكْوُبَت ِةَوْرَع َىِهَو ٍةَرْسْعْلا ٍةَوُرَغ ىف ْلَرت مك َدْعَب ْنَم ِهْيِف ْمكُفِلْخَتْسَيَو

 َنِم مك َعِناماَل أ ٍر مكب ٌباَطح ٌنونِمْوَتاَل ْمُكَلاَمَو يم ٌرْيبك رج ْمُهَل نع ئلَعَت هللا َيِضَر ناَمْهع
 اهو احل ٍرسكَو ِةَرْمَهل ضخ دَقَو مكبر اونمؤعل موعدي لْوَسَرلاَو "هاب نامي
 ىل اوف مكر تس مهيمن ىلغ معه نجر ملاغ ئفُْدَحأ ىلع ْمُكَفاقِم هدعْباَم بص
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 تاي + تيان ةينع ىلع ليلو ل رواق هب ناعبالا نيني لأ هم َنْيِيِمْؤُم متنك نإ

  رفكلا 0 ىف مكب هللا َّنإَو ناميإلا وتلا لإ رفكلا ٍتْمُلظلا ّنَم م ْمُكَجر خيل آر

 هلا لبس ىف اًوُفِفمال مل فلا دن مفي هال كيسي ْمُكَلاَمُو ج ٌمُيِحَّر َكْو ءَرَل ناَمْإل

 قنا ولع فالوب قاتإلا را رثغ ني كلوتا 3 لعن نيجاكي ضْرْلاَو تملا تار

 فانيلا نجح مَا كلدلوأ لهقَو حد حفلا لبق ب قنا نم مكن ئوَتيال نوزع

 َنَولَمْعَت اَمبْهَللاَو ةئجلا تسلا هللا َدَعَو دم عُّرلاب و َءاََق يَ و نيقْيرمْلا ' نم الُكو ”اولتاَقَو ُدْعَب ءوي

 ْ ا ل ُضرُقُي َىِذَلااَذ ْنَم ْمُكْيِزاَحِيف 4“ :ةريبخ

 ةَمَع اصَمْلا ْعَمهَّلَو َةَرَعَبلا ىف رك ُداَمْك عين ْنِم رك ىلإ رش رْشَع ِْم ِدْيِدْشّتلب ُهفِعَصُيَوَاَِق ْيِفَو هَل هفعضُيَف
 ماهم ىءررر“

 نمو عشب ٍتْؤملاَو نوما ىَرَت مو ركذأ ُلاَبقإَو ضر هب ُنِرَمْعُم 4 :» ميِرْكْر جا
 اهيخت ْنِم ىرجست اَهُلَوَحُْد + تدَج َموَيلا ْمُكِرْشُي ْمُهَل لاَفْيَو ُمهِناَمْيأِب ُنْوكَيَو ُمُهَماَم مهين

 اونما َنْيِذّلِل ُتِفُْمْلاَو َنْوفِفنمْلا ُلْوْقَي مْوَي 40 ميلا ْروَقْلا َوُه تللذ اهي َنْيِدِلح ٌرهنالأ .
 نيت ءاضاار نقلا نا يباع اولوب ا ىلا واللا راك و هرتز عن عازب قرارا انورظنا

 نفيؤنلا نومي برصف لحل ا اسمعلاف ع ارو اوغجزل هي يش هلق كرو

 هوم

 داب مكس مق متكون لق حن ' كدت نكت مل مه هيج بذل

 َءااب ىتحح عاملا ىاَمآلا مُكنَرَع و .مالشإلا نيد ف مك معَ رياؤثلا نيمو مضت

 َنم ال ”ةيدأف مككنم ٍءاَلاوَ ِءاَيلإب ٌدَحْؤُي ال مْوَيلاَف ُكاَطْبْسلا 4169 وا لاب ْمكَرَعَو توم لا رم

 نب نيل ىب < ُريِصَمْلا ٌسْنِبَو مكب ىلْأ مُكلوَم ىه ؤانلا ْمُكنوَم اوُرَفَك َنْيِذْلا

 يلعب , لون امَوْلا ركل ْمُهُْوَلَف عشخت نأ ح ار ارركا اكل قل واج و تلح اوما

 7 رع كلا اونر قدا للا نعت رق او ركاز نارا َقحْلا َنِم ٍدْيِدسَتلَو

 مهم ريكو هللا كدي نت مل "ميول تَسَقف مهيأ نيو مهي نمرلادماأ مهيَلع َلاَطف ىراصتل

 َكِلْذْكَف ِتاَبنلاب اهتم َدْعَب ضْرأْلا يِحُي هللا َّنأ َنُيِرْوكْذَمْا َنيِْوُمْلِرباَطِح اَوُمَلْعِإ © )٠ َنْوُفِسُف

 َنوْلَقْعت ْمُكَْلَعْل مْيَغَو اَدهِب انتر َيلَع ةلاَدلا تالا ْمُكَل انيَب دق عوُشحْلا ىَلِاَهِدَرب ْمُكبْولفبُلَعْفَ
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 نقدصت ىتللا ٍتقَدَصُملاَو اوقدَصَت يذلا ىل ٍداَصلا ىف اننا ٍتمغذأ ٍقَّدَصَتلا ّن ّنِم َنيِقّدَصُمْلا نإ كا

 ا و را راو ناَمْيإلا ٍقيِدصَتلا نم اَمِهُيِف ٍدإَّصلا يفيفحتي ا رق ىفو

 دغب ِهِفِصَوِب ٍضرَفلا رك ذو ٍلْعِفل هلا لحم لح اَهْيِف هلال ُلأرةَلِص ىف مس.إلا ىلع لغِفلا ٌفَطَعَو 5-5

 نْيِذلاَو 0و رك رت فار ل مُهْضْرَف ىأ ٍديدْشَللِب عصي َءَرِق ىِفَو فَي هل يفت قص

 ىلع مهب َدنِع ”دَهّشلاَو يبست ىف دوام ”يوُقيدَصلا ْمُه كو ِْلْسٌرَو لاب ام وس ل

 اتبَدَحَو ئلَع ةلثد اًاباَوبّدَكَو اًوُرَفَك َنيِذّْلاَو * ْمُهُرْوُنَو ْمُهْرِجآ ْمُهَل مم الاَنِب نيَدَكُمل
 .راثلا 459 ميِحَجْلا ُبحضأ كيلوا ©
 - ميرلا نيترلا دا محمد لت تاي 08 لن لس جس يشدطإب عسكري دور وس: تر

 ايككايكل اوتسااب اجب نسوا دئاذ مال جس. ىتدركن يب للاب دفنا زيجرم نش ) كك لن نان ذروا شاوفاس آن تس كن ايي ىل اي كدا
 لك كا توطلس ىلا يب زو ناس جس اناو تدق ( شى ركراكى با ) تدرب ذ( لش كك ذيسا )هو دلا( و: تركب يلغى تيكا

 لوك لدي ع ب - لوا قو رداقرب رجم «وروا ابو توم( رن لس ىا) يا :وروأ كس انو كرتن( ع ركا ادي) قا و

 لكساوج ) ىتوروا( لي قود كل اد )< رماظ وردا( ح سس اهنا لوكس تس دعب كح زجرم )هس رق تورد( تح لا

 تس كر ايتغا اكل وفر كس اند)ايدركادبي لع طوروج كن روا نواح ا كس ىلا 3-0 الاو تاع بوق اكرر م ةوروأ كس لس (كفر

 تساش احدد( جس ناش ن اشك لاانوم مك اقروا دارمىرك خس لع اوم م اعل ( الا زر "رول كوت كر 120 مح راؤلا وم

 ىلا ناسأزج وجدوا( تايترحمروا لايرنبمسج )ع قيس لع لاازجج جوا( تدرعروا شراب بش )جس لوم لأدب وج لع نيب ز
 تكل بجمع اتبدتاسعس.ءاهضت( حس مس وددا لامعا ريو تت ا بحت )ق2 لك لارج جدول( تصزو تمرعبت )<

 وأ( تاووجوم لكي كلك ١ 0- بس فرط 11 ىتيشاروا هس 1 كا ترطأس 1 نأ زروال وفا م [نج دول انعا بسس دابكرواو# 0

 122 -2 اجرك شاو لي تااروكن لد قدروا ( جس ىلاموم لوح اررواا ذي نو تسجد كل - حرك فاو ليي ندوكت از تو لكل ا

 را نامبا بول م( ل سو: تاداققتع اورارسا لم لدم دج - انناووكل وناب ل دووروأ( عساها وم نومي ندروا ذي تار تسبب

 ورأ يت( ل ءارقشا)تح لعل اه ايانيم انتم مت 0 اكلورصددوأ مذ للا لل للان لس رواو لوسر لس ىاروارشلا( وعددا ردم ع نامي )

 جوس( ب لوم لزان لم لوبتووزغ تل ةريصوو زف تيب آرب اكل دك ولاودعإ هس داهتبسس تروا نم نول لاو نو
 سال لب اميا مكس بيج ايكروا كم باول ذي وكنا( ع هدانا فرط كنان تسرح ) لي رك ررغروا لاح الس ناميا سس ميو
 نامي اب بد ةعيسا مثاكل و جس دهسسد تمولدوك مل وس دكتالاع يب ا( < سس ثواكرايك كح هس داب لس ال اهيا شع باطخوكر افك )

 زورعتم مذا نتن ) دبع( قوت اسكس بضن دعب رزا لولو ورواه راس امنورسكر واو زم ضخ خا ) ري ايل ايل م مرداؤال

 رئي راك روك دارااكغسال نامئا )وماي انال نامل ترك !(امتاينركر ن1 كر اذ تفاح 2 جالا

 فرط كور( كن لامعا )ركل اكن حس لول دما( قرف ) ءاكاةج اتيت ( نآ ارث )تاآ !افاص ناصر هد يا حل ىو( قاحوت

 كت ثداكرايك رحب كس نسال ناميا) ليم رواج ناايرهم لسا ذب( ل ف ا فرط كن ايا تسرفك )يات بش الرواة ب



 ا9عاربأتهي14 هع طري دما ةروس؟طرسموداي سرج نا العريض ررشو مج تناك
 لاحم )62 امرا لا لرم نا ذو ناس بسس لكلا ل ار كلا( عساك ارم اقدام مالا وفاقالناال) سكئ رن
 نايك رق طار لكدطلا ذ# مترك تلا ك- بالكس جريل كس اج عقلي كسلا لاماراس تم كت لاش نان ذو ناس آد كس لونج مانت
 هلو ت2 لولو حلا ل ساي لجو كودو كك لوا كجسدلا ةئزدهت لك 2 لاكي اري كو أوو ل مل بؤر“

 يل رعواك( تنج) لا ذعب لسدتلا( ع ءادتيسوت اس مرش كنءأ رثلياروا_ لج لوقلر قل وأو ) حس بس ثار ايل رق ل قل

 مره ( سرك فرص لاي ل هارىرتلا )دش روك لوج سس لوك( اكس دملاب ليي ناد ) سرت قروب لكلام تا بسس دابق ظلاددا

 باول اساسي رشتفعفيفل مث تءارق ليا )+ اجاهاب كل كس لوكا ىاشتد ثلا جي ( سك ف رص # كس هللا فرص ) ب قرط
 قابس نخل زاد رضي( 2س ضعي )4_2 اوفا عجوز رسل ايي كفانا ع تر الس ترن ذاع

 روا( لس )تح اسكس ناروفاكن اريل لبحر دلل ونروكر وا لودرم ناارفس يس 1اس تدب ب 10 غوت تايازعروا ىرونشوخ

 لوم ىراب ليرهنسس هت كس نجاك( فساج لش ) لوفي تي اس قربت لوف لات نر [( كابات كارد« تود فراوا»

 لأ ءوحبو ضمت )ورك مجاكملح لباس لوفارلص تر وكروادرم نفاع ور لج يلايماكى ذيك مرش ,و نم نجا

 ( لير كل صاح كتي روا_لعش ) ليلك صاح يور وجب مك ( وركر الرام تع حس دجتاسسكس اذن هرسكر وا هر رف انورطظلا لب تءارق

 روا )كس نااروفل( كس سيموريغ انج )ورك الس قرر وا كي + م(: ة اذا قالا ا )6 اجيد باد وكن ا) حسد ويس داب

 لوررتا كسا كر وزاددو كي لش لس ( لو فار ابد ودك اركض خب ) كة اج درك مئاقراويد كيا ناايمرو( كس لونارلسم

 سابق( ل ةئساءاهك )مت يكل لي داقز وكنا مباع( 1_4 نةثزم) باج ىلورججروا تقر( 4_<-لؤفالسم) بنا

 ا, ررظتنيل- ( وتبيع ونارلسم) مترو امن احر اسنعبب لش( لان ) تا ةاركوأ تيا ذة وات 1س ليد باوجدو_ك لكتاس
 شلال 2 نابي اق امر لاس اكوقذ ف ( لؤوذرأ) لان دون قداهتل مروا ةسدلاي ايكفلق لب ان مارس نإ دمروا هت سك

 زفرت) اة اج شيم الر (اهتإبك لا لم اكوتذ لش لهاعمكسدقلا نس( نااطبيشل )لاو نيس داكوتدوك رولي( توم تك
 اا < تاك ارب هورواعس( لال رابخ) قاس ابق قدح < ار ذود داك اكبس م حس لورفاكدداريدف( جسدا سكس عروا اي

 راش ران ىلا ( لوب لزان تاي آل ذ_ركق از ىلا رثكب بج بامض ) كس لولاو نارين ايل بأ( تاز ) تلفو

 نتج حررط كوكو نا( ع فطعر عيت ) ل ايوب نروا لب ا كج نع اسكس لسا نفق ني د( حس جت سك ري رشتو فيفتل ذض او لاذ
 ومتنل وكس نار ( ئاءذ اكنلايمروكءايهناروا كس نلا) قر زكرارو تدم كيا ب ناار( قراضنودوبب نتن ) قس باتل ليي سس ناوك

 اوك ين ذ ىلاتدثلا ل( جس باطخوكن مت ومدروك )ول نلاج تاب يلين نام رانك نلا ى دس تب« دا( لتس فكس إي لشلا) كك
 ركن يب مالت حل مم م( 0س تسلل فرط كلا فوثوك ولو ءابناقهيببا-دكاكا لاير ج) + اي درك دنت ص: لن

 قرم )ورمل و زيد قرص شاب - وحج ملكات( قلي تاءاقم رسدددوا ككل ابي« نأ كسا اف تندن قراهم نإ ةيئا 1

 لدتا 0 لضتروكىلاو رك رصروا( اوقدصت نيللا-عرظل اتابع ل سأ_جسايكا درك ادا شيد اصوكاتج عا

 ترو درح) لين حس رعد رت سس لوظو/اروا( نب دمت لكن امن تسد لإن تا سكس داص فيفضل لوفد لمن تدار ءاث
 .قدصروا ل تكسرت هيارم ل زن بن مالكويكا جس, دوه ب ساس مساج تقتكس مال فلا فطعاكل تروا بيرلختر وطب لج دارم ل وأو

 ل تءا رك يا )© اج ايداع ذب .قدص»و( بيس اجاجوبديقمدتت سكس تغصم ك1 قرص ف دل لاب جتا سسك تنفصوكض قرب كح

 ٠ مل الب تك ناميارب لوسر كس لاروارثلا كولور وا جس رجاوري دش كس نادوا ك- كسا( ضر قاكن لا عج داس ييرثت نصف
 ري تيس اك لوم داك( فالغاس ولاو ل الجت سس لع لوما ماقروا( ع .فيص اك لايم ) لو نإ رص كيدز نكس ءاكددوري نيس كول يا
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 لا

 يرام ع نك ) اياب انثى لوين ل وتت 1 قري: روا ومر فاك كولو دوا كوم رول اكن اروا ب اول اكلنا مل هس نا. روض راكورو

 5 نع 0 قا روم مولخم حيت اريج +

00 

 دس اانا يليطت اري ءر سس _-َّ كل ديلا ازمانلو 8 قرعتسوت اج را حبس ٠ هلل حبس 000 بسبب للا

 تيت ل ضر وا نت و اقوم ضف ع بلس ش رو كس ىلا ةساضر فرس مضغ تس 0

 اج كريزنتاكى ا كنور كس دايت نيرو لت لاعب نا 100 0 2ك هس ذل ربا طيبي آت ئيداضم

 هس دكر الب اوبس كح ساد ليديز ل وقتعلا ىوؤ تعبأ. لوقحا وريف لك واجسدارم خلاط حس شياو واع تاؤم 0

 ساو لين اء ىلوق ع: قلن نان "< فاراتخا لمت قى وقحل ىو ريغ تبا -سلققاقالا# لل وقح ىو :- كارلا ام
 ال نكلو هدمحبب حامسسيإ الاء ىش نم ناو لو قلاع فرص نامل بو زلس لتر وا_ شالك اوس شبا خي

 حم نرهقفت

 قاضاب اهتناوكمنناو تنجعر رط ام ّقاضاءارنباوى رولشبا قش, لوا تي دمج. تل كلل فرص قش ايئاروا قش ءدتبا_- لوالا وه
 5 زو قحاب ل قت ؛فرص_اكن اهايكل وم

 تس سينا اعل امي ح 11 زا زرواحس حس نازل قلخأ اك تارروا كد دانا نيف

 -ايكايورلعمج اولا م اناكن لاك كرف تن اني اش لاروا جنس دارصرا قم ىف لاو وبج كاين درك لكل واجر نا

 وتررطاس وتم بكلملا ريرس ىلع نالف سلج_جاناجابأ انجي سرب ندا رففاروا تسد دقو ملل للا حس يانكي -ئىرتما مث

 ده انك نال ل مب ى روا انمي ل روا سس توم تنكت لابو لئالاح_ىل لاهضتس لوو فأي سموك

 كعيسلامتاو“ مش _سا_ هعف ري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلا تاج ريوادسح لامتا فرص اهيف ج رعي اهو
 انتي اهانرك كرك
 بتارم ثلج تييعم قدوس وذ دللي لإن كك اوفو ماوكدج لو ودار حس تيعم لابي كس لن يمجتس الي وات مكعم وهو
 رخات ١ الو مدقتا ام ىتاذلا ىلجتلاب مكعم اناف ىلعفلا دهشملا ىف متنك نات اسس دام تيم كدشلا تدايتقا كس و

 لمكنع
 ارم كايا اتب رول نايا ماود فرس ياس لو بط انينلاملسم توج ل ذاكقاففاو تلاسرو نامي ادب لس ديح اراد هللاب 8

 ع ترم ل صاح ناني ماودرو ا لدي عسر رو مرح للرواتب 20

 كلا تيك قت يح روني لولاه دعب #ابهقتواعس راهب دل امرنا نولي رح ُ_نيفلختسم

 لكن اللة روس؟ ركسيك ام فرصروا يب اترك وبكل جنان ضل كس سود كل سا < فرص ل ظنرصو لي اسناح

 نانو ,ةملخ/ فورا رب( نفل رص تيرتت>___اجايلرل قسم لو لكك اركي الاعب لكم ابك لاوبتوو نفك ما لا تمر

 -_ شل كري دراج ر وا فضوا حو دلو نإ هةر لامس اج اكشن واخ ىلا كت تاب للك لل اه ٍش

 هةريئثلر يب لاو تفك ا طم وزغ ل قو ترض [لاهنج < لو تم اناك الع كيا ماشبرب لصاذ كس عرس هدو سدني

 بساك ترضخ -قلوم تحلاصمرم ذب للب 11 ئاتسم وف كلا وجواب كس مايق ور لش نك لا رف نوف حس ماتم ذب ل
 -تاتمر مولدات بسلا رم كردي لا يبج-<س هداغقرتأح



 اق حارس سم ١ 342 لهي بلا ةروس» رسموا 2 . مت لج نال الجر ييضتررشود#ج ناك
 هه دح ا 2 7 ل ير

 رستم ول راو كيااكس ع رو مولخ “تافانم لس تم[ ئادوا لع نونهؤت مكلاصو تي ل دارماظإ .نينمؤم متنك نا
 لحس ب باو ارمودروا عسب دوم راهظ كب جت كالش نايا لل تع آل واع دارم نامي دارا لابي لكسب دوم موه سس تدايع

 ل تي 1 لم بجراهلعارب سمك كح سال ناهيارب ترض اس ضب م جال نابياوب كم قوم ترق دارم حس نامي لاهي

 -( تايكأايك

 1 2س كلا. سككس ل اعمار تاسع رجا ل جا لي ةاوخا#ل 6 ومي تروصوبةلا _اوققنتالامكل امو
 هلا قسدالج ىلاج زج كيا اكس رك ررغألا لم
 اقتكاب ةجرد مظعا 50 قنا نقفنإ ىو مسمي 0 قفنا نم مكنم ىوتسيال

 يب 1

 تباغ تايضفى ايلا لكن ناعس لح _ايكرضاح ال تبيببلا شل اغا نلكروا شت ىل ىلا نأوا تس بسس ل رولا ترطت_ مظسعا كلش وا

 لل ش ّ

 ةدجلا ىنسحلا هللا دعو ىاع فوز ربل ب لقرب ءادتبم لك دى دسحلا هللادعو

 ذب لم لص لاي عشنا كل اء قش رو ايك يار فض رق زنك فن ارواح لصرثلا شرفا ءادتبم يماهفتنا نك ىذسلاذ نم
 - ايل يامر ضر نا ل هج

 دي شتم اع نيا ري روس مما هفقتسا باوج بس تمأر قرى بصل كيدز كس ماع دوا لإ تن ذي دانك هس خارق شك ارو ارمإلا_ هفعضيف

 هيل كاع 2

 حس لارا يك راشا فرم كب اوجج لرسم جي رارطر باب“ مير كرجا* دعي كس لاس رت التتج دار مس فحين ميرسك رسجا هلو
 تغيروا كو فاضم تيارت لب لين هتك يلاعوكل مج لا رز ماله حس رآه ذب حس با كورت ادق جس ارم لكلا حاضر
 مظفر قم حد كدم نير تب ىلا لفن ىف قت يوم كرك
 لش لامك جس ب تسدوص وج دوا تمول ناورجول  حررط لاري قف اي جس فرظاكه عاش ردا مع ركرج ايس لوعفم كفو ذجرأ ذا موسي

 و6 لامس مدون فرظاكى ع "ريا نات "داوم لاح ممر واو لام هفعاشيف كس هي تسدوص لي دي اي وم كس للا

 ناميا لدتا نجس اواي وك نإ ىلوم فرط الاي لوك لري م لن ندا اسيل كاس ارم و ناييارول_ مهرون

 هد ناس يو كف رش ل ث دارم نون مانت هاا دوال لون شر الخكو تءار كغ اس ل ركردا و ل

 يم دقي ركع زجنا مساب لكلا هيمست -يداررفركذ اكل وبناج
 تسرد فطعاكل اري مهيدديلا نيب < يلم لوطعم ينسج زي وركوراشا فرط كفو ني قلت ن ايد دقم نولي و ن#رسن مهنامي ابو
 دلو نسب اي ادع ل ركام اسلوبك 3

 اكغاهوج ب وصن ل وعفماكردقم لاقي لعب يرجي جس فرم ويلا رواج رم اضم م دقت تانج جس.ءادتم مرش 0 وبلا كارشب
 كردصمورك#ف زحوكن كاف بطاويريكك لس لا اعيف نإ دفا تانج ماو ملا شب ى ا بح فو ذب فام ل اع ليي ا

 لاه ددص» لوي نكس اياك لاحول 0 و ا
 هاج آمال ماب لس انباع
 اكن ثكءارارابج تس رولكس لور طول د لي كس أ غرد فرط رام م انور ظنا



 !9جاربأتم 14 ت4 ظدي دل ةروم هربا 2 دلج» نام الجر يبخا رشو دمج تناك

 نايسدكس مو عنج يسارك 111 ا نزوطعمر 0 رو اوعجرا ليق يرجاظب_ برضف
 و6 باتج كة جاي د.ك اق تفارعا
 < دلرع فارع ماقم لاهي لذ تك دكان :رمتاقراد دداو ريشي دسلارومجسدئاذاب - 0
 2 را حجر ماكر 0 رح ننام روف مالك سهو لك فس وو تغضب ايدو! جس دور لعد وب تغص كروس رباب هل

 اهب ف ورحاكب رضفي_ ريب نر مجروا لن دي زدوا- يبا اتاك
 -بابلاوار وسلا نطاب ىا.هنطاب

 2 ارفرط نيو دن كرسودروا فرط كن قف امري لوا_مهنوداني

 ناح نيئي نآّنا ئجي مل ىا ءابلا فهذه لأ رداضع حس قد بابه املس نول سكروا زم نول تءارقم اع- ناي ملا
 نيم ظريف سيكس حمدا نزولا جس راك نيحي
 نا كس توالت كن آر قل امو وبعمل دركي يب توات كب ولكل تس رث درو ر عسر لا باهش لب فراعملا فرو
 0 أيج_هد كيف دانتي لاماك د بت ة.اجوج لصق تماقنتساو نيكي: اديب ر يخت لوك
 ريس يق لكي جت ءاقي لص ميول تسق تيب اد هراشا فرط قرارك تلاع دوش ل ولصل ل ىلا وليصلا

 ده هداغا فرط كودو نالت تلات

 00 اكن ديرسءافعض تيب اريدك تس رف قا
 -لز ة اجدع كفروا م ليلا الكت كشاوج لإ تلوم هوووفم ىلا نايا اماجو اديب عروش نا
 لك امن ف طعتروءاك اجور ففصو .رموداكبف صو كاف طع رجب هل اجايل لآ قركا قرار مععس ظئارك د س قحلا نم لّرنامو

 ولا نعورلذ تي اج ن آر ق كوم ماعلا ٠
 ام قم البا نش نحس تصر نلاراب رطل ذك - ومش ولام تس تمر كرا كس باطخوكل و الل او نس دك راعي ١وملاعا
 5 اب لدم كركب قرب لايتيك لد تا رب ماو ركو حررط

 لاو ركن اهيا زل رمق تنل كسي تاب يقتدي: يقشعملا قا
 هو ماكس دص كس لباب اكو امرك فرصرلا در وايلختر ث سفر ثوم رك دام كيس كذا اظغلج رلا 0 اوضرقاو

 لب قرع فلا ليك جس ل نقر صما وج عبد رو؟.ب لتحت طع كذا وضرف كب اعكش بيس مذا فطعب لا دبي

 باو:اكيشلا ضرقلا ركذ وترا ريت هللا اوضرقاو اوقدصا نيذلا ىا-ح لم قس. قدصا نم صسروا كس نإ ذل |

 قرص ي بادج لسا ؟ايلايكركو سي رقرعب ل ترص جس كيا شرظروا قدصروا لإن لح قرص نأ ل نادك

 م ل لائرارلك ل ساس ماك رص لرش دحض رق شن ايك ا يكل ذاك رق يه وطبل كل كح نحرك تن: نست تف ل كح
 -ج دارج قرص ل ابك روارترل اك رص لع 0 5

 210 شارت نلوم تاس تس ان د لايت ل م مانلارعا توجت اسك دب دشنت ءارق ربت ن با رماع نب |فعضي
 ه3 مفرط مالانا كلي مل ايله راسا هس مهل

 ارتبم لي هدرا لس .سودرل لس ءادتسيس ممتن: لاس ثلا نادت“ لانارتبم كللوا ءلواءارت ع نيذلا - اونما نيذلاو

 م قكرم قل يم وا ىككابوعرتك



 0 14 9-]ه ديرما روس انك سعرا حدا م نرضى رت يلام
 ترس ا وس سس يبس - رم نيس د 1 سس بج تس م مج وم وج جب

 لئئارم ىلاميا نفل رصقاءاع لابي جس كب تس تدجوج جس انمي ربترم لع للن مضفو وس فلام لا دصعتس حاس لالا قيدص

> 
 ديع -لق لوم لتر وضوو كرتك سون 53 انيءادتسسو ارك نكي اكو: م فطعر ادب ولع اجايك فطر لحي اكللا- ءادهشلاو

 نيبذككملا ىلع ْ_ من اوم عافاك لمترجا «مكفرصإ وجرت لمجارول ار خس قلن ء ربت كوه رجا مهلرواعس قطر مهبر

 ريش ثا عي كدا شء ادب ايكو داش حس

 تافنصو لاوقاعسسدددوارت ادا ع قدوم غرور سرت 8 تدوس ردد لوم نر مكي عروس لب ....:. تاايأطلر

 كس | دير حم غب كس تل اسرداهتسعا لوح ريح ةنروا < م اذ كلوقديح نيس را هللاب ١ ونما تي آر هس انركت ب انديح قوص

 : ركن ابرق وفود لاو نااج ل داهتب بس مساك افنا تمالع ذب في ا كن لابيا لامك جتاس كس قا لاش قمت اك يوسرلاي نامي
 كداب شو لك فال ناب كس لورود دوا ال نامي ىو ل اذكأ لاح اك سس انج نادش لح مالسا تع اش دابتج دوا لين لسد
 هس تماطرب فذ دوس نااراار ا

 لاسفل را رق ليي ل انومبي رومه ارو ب ولظم كن لامعا لاك يل نال وتاج لام رفد انشا لمت اور نقولا قدي تعآ اريل لس لا

 عروضتو عروس رواج لاو قف دمقا لب. داجايكب انعم نم متاارم مل سا ووصقنو ومب اك ونت ناكر الاب لي ناجل اب قدمت
 نوم كدتجرببداشباتاثيدواتليشفاك رافت روا لاكن ايبا #سيد- تر ةعنس نول نامل لاكتدا ناملا»»ت يسكن

 [م ل نايسرو رولكس حايك بي ر رارك شل لا فلك كن اونكروا 15 0 7 يروط لتس لابي وا اعبجرم_اق ”لن تايآل

 هس لباقمروطبنايباكت ب وقثو تم كر انكي كس ركب لس نيم لري اروارهتاسل نوقف

 فككنود سيلف نطابلا تناو ئش كقوف سيل رهاظلا تنا ما رفذ_ م ترضخ الس تيياور لكم... ..:تاباور

 ليلو جب لوم ىفتروا ىنط ا ادب ساي آكل باف لس كددحررط ىلا كتف هرج اظدارعتس قل لاق ىش

 - لوكان ركع ذب سى رداجس لايف اشهد ذ- ساب حس بس كراك سيل 0

 < ناني لارداكتقيقتكى
 بلس طارصلا ىلع اووتسا انكار تفس كلو ارتدت لك لطب ظؤا لو اى ابكن اا اوعجر ١ ليق
 دنع ركذي الف انرون انل مقا نونموملا لاقو مك رون نم سبتقن انورظنا نوقفانملا لاقف تاقفانملاو نيقفانملا رون هللا
 _ادحا ادحا كلذ

 كلانه اوسمتلاف ةملظلا نم مكتنج ثيح نم مك ءارو اوعجرا نونموملا لاقف< تياود كتتيدايرج نا نكي

 _هويلا

 نيقفانملا اهب عدخ ىتلا ئلاعت هللا ةعدخ ىهو ارون اوسمتلاف مك ءارو اوعجرا مهل ليق ب تياور قدمالاولادوا
 "يواصل وقل روا مهيلا نوف رصنيف رونلا هيف مسق ىذلا ناكملا ىلا نوعج ريف مهعداخي وهو هللا نوعدخي لاق ثيح

 اع لج او لبي فيقوم ند دن مو لوك ازمتسا رحت سنس نا بايدك جس ترو كك # داهبتل اي داع تاس تا ةاج ومد وددك ل ين
 -لثايند تروا لو كح



 احا 14 0 طري رك ا ة روع !هرساع داي 5 مشرع نيل زبري رشد _دج 2 نبل

 ”باحتااعايد وت ال فيش اب يترم ليا ترضخ اكس ايل سقف اعح 5 رطل ني ذللنايملا تأ
 . 2 . 5 8 5 .٠

 شمت لوب لذ ان تمار ب تشع لاه داب ونس ل لتس رطل لاو اين“ ”نلامرفاكرفلا ل ايس داهمت يكمل اسرق لن سد ا

 سن لوم قا ذي تفس وم لام كيا كس احس هةر تس 7-20 00 اكنلع للا ةيقط رشلا لوسرإيايل

 دولاب دسم
 -لوعلزةباتعتم آيدحإ لاسر اجه فسد نارطس دامسكو م لل_ايرفو وعم ربا

 هوجو بسروا سلك تس لودي لاقي لاح ناب زاك تدفلا زجر كن امس و نس زل حاسس 2 ا ٍ

 باتت لوكبسدب_قلك ل ببالك وروك فرضت ىف يوكل لاا تذاط لوكا جس. اهلج رايفناو تاكا بسس_جس دجتاب كس كارو 9اب قممدعو
 وهاك سروا ةلوم ثرجايدرجاظ دوج واكل ارك اركك < تدوجولع ىادوب د دوم لنجم -اكهس دوج وضددد كب تجس دن لوكردااهتددج وهو

 د تراه ر لاسيما ك0 ناز 2 نير هو كس ”لزجرب كتبت اسهدردا كيس شل

 ناب انكعركن ايب تييفبك لنك سلا نع السر كس بنقول كل اعااكتلفص ليا كك لجل اسر ىككراواو لقت
 اجاكل اها بست هكر واجبس نإ 7 الن كرب بترد ادد لاسرممب- لل ولو ديشول رول نطو وي نحس ارك انس اجاب سانا
 د با لو سل اخ ناب ايبا نابي ميستقاط لوك واعس لالا ايبا بل غرم الن تالاو

 تخرد قي رواج اهاجردنال نم زلم جنروا اياك كت سمشركى داك لس سا جلي اه ملعب... .طاما كى رع

 روا- لت ىل 20 لزج وج هريو لدار« لتر هو ء اتق ماكحا تشرفت ناس أحس لاو بسوف لأ حلل عاب حس ناو تورو

 وت لن لاح لمت وم مدل اهب لكي - لب مم اغتسس متل ا تنقو كل جسر كبس -. لإن جس يدا تش رفروا لاهئاوج حرر
 بسن اروا< تولع ى الجبس .وب ةلع اج لاهكركل كس منك اني دوك ارغا تج ليك يبس روأ_ تس اًنناجررط او

 م تح ىلا »ولصق اكن وعاك

 سارق عي 72: اح 2 قققك تم انقو ثعب لاهي رواامت ل مر لسلسيكس تيد توسروا كد انا رف رثت اولهسلا كلاذم هادم
 كس انتي راب حس لورطخروا لوسوسو « لل ويمن لودار اكس لولرو و, نكت ارعس اناا ند روارك انك دس "اح ت دار اا

 مك اهرعسد ل تناءا كرات جس اكدقلا هده لاي داب ل ايدج... ..:ورك قررت < مك هزم اكدشلا لأ

 وم تا األ اب هس دار الق ليد ا ر 00000 5000 منا م

 تس زج لاجرمرولاقدبس لات -اكجسد ليو اب داههت يدش لاي كس سددا لامي بج ب 1 ا < نايس داب

 أ سيق افنا دوا كاريا ل لوك نجا ذهب قرت كن ابك انا رتل س لوعقوم بس نهرو دور ضرو اس فانا كل ابك ناكل لد

 جب اهانمر ماري تسار ىا أ دوج وم ترطصتو تلغي للي ناش ةروادل ( مكاري لاييوخيردنا يسال جاع

 زجايك عسر ةلع ع لوتساركس تنطرعمو نقيل ء بال ناميابب ثلا_نونمؤت ال مكل اسمو ...٠ هارت رطق نارا

 داق اكلت ابره د توق فرط كل او ذك يور قش دابق عبس ل وسر اكد ليج مدقق ىارخ آس قطن ثواكر

 اناجاباي لن ملبس ولف أ رأي تب اكل وم هلك ل ليجي حس فس ا يند مرا رق كيل ةروا جايك يدرك تسبب لب نان طف داب



 رص« ناار يضنحررشوممج ظنك اا رس 14 د رجلا ة روس امرمأور |

 مكاين ربعي حس وقتما ىفيا ف ءايبنا دصتيروا ىر ىلاج لاك لاي دداي كدب كاييىل ذا ىلا« د ذك وربعروا لئلورت

 قكشاروا قرادربئامرفو تع اطرب تسر تس: 4س اق ترض وو ن# لوف لهو كول تمي انج لكى درب لرب ىرخآ

 < لاا هدوم اكج كاموج وا فاي توووم انكر هدارا اقسام دج (سس شات ابكرعب لس لاب اكد يخاكياك غرك ايرقل اء لش اد

 وملك لبر يدنا كلمت ورفك معتس نت” يسد تاناثناس ٌلاهسرولارات انآ قمالكى رخآ ايا فس لا كب ج لس ذس كفار
 هذ ال نامي -انيدركك الب لبنك وج اذ لين لوثر يجدن قل اشو - < تتقفشروا ىلإ م ىدب قتل كرللا اج[ شل اجاكس ناهي
 ميقا خد جرف لدا كش باني ىيقلخت ن الد نايا نوت رول ؟اجومايك و ئانرل 2 فاعموكل ءاطخ لمت ترعب لس

 لو كي
 اس ليث لاي كس لرب جس دشلا كل اء لصاركلي ليت راهب اء بتبك اوقفنت الا مكل اهو ........... :اناكل لأن لس مار كرا

 0 ب راضاقل 3038 ال لاب ا كى اراض واكس هدرت تدايتفاروا شوت < اتوب مولع :ناويك ىرامج رك مو طمس م 4

 لايك عشا بتبذكك | لافازفس نا 000 ا
 5ك سر يوت لاو فس مل ارضع قولد تمارس

 2 والو تس ومربارب بسوج ركأ 510 نايباكب ارم قرفاك ولاد 1# قررت لابي عكبم ىوتسيال

 -ِ لركوب فاتر 50 هةر رس ظاف كس ترورض 5 حيوضروأر ارم“ ناي

 تقوس اعلا ردد لوقب_لكوي-ةكع فك ارم لال دعب كجسرماغجس مام اك ولاو ل ركردامجت لاند نئاج كي عسر 2

 دقي لدار قو لا كس لاك ريما عسل د كاين تموت كر مددج تسبب كة مز وا ملك نوفارلسم
 001 قر تايد لدحر لك رج اظروا يك امك دك

 لمار كرا لدول ضخ ج ىلومر يمان كلا تيس تاياور لت” اريد ىلا ا ارتعت لن لبي تيبأن ا
 ني هدتاس تورم روال# او نصور ل ول راندا رباك اداه امجتادد < جايك هجروا اجايك ررخوبج
 كس كا كارم ب انتكض الخاو لرش يي ساروا اكدجد لكل اك للحرب بسسوكدفلا كس لب بكم زحل وار والصوت ايل ١و

 -كع اجايل ايري لئاطم

 لص اول تر آرواك قري وك وتلود ىن تربح ورك فرص مهي رج لس دارج تفوى اكاد كل ام ناك 0 ا ىدذلا اذ نم

 اكل اوس يدش وج اكل اوس اي دوج اريك راييودومل م مالمو ارو !.تاكم اياك

 كومار يعن تنكس لير زل طارص لب بج كك كس ف اج ل تنجح .رثح نلاريم_نيشؤملا ى مي .........:قود 7 11 ناميا

 قاد ناري لك ف رطؤتد ك ٌعراص ل كرون وم 4ع آم نانو كنامبا- لا اد 1و تاس نر كل ليتر دا ناين ني

 هج ناكر اكلك نامياك تمام ليس ف لوس لع شو لسا لب نام بر ييلضرغ ذ لوم بوت فل
 ثلج حاج ليك فرط بس ثار ىاج نلكيب_اجوم مولعم ىحئنوب فرط لب اراك ور حس تايلور برو ثا لك وداد زيت
 -ايكاي لس دارمبسايك قر امد كل ساعي ىلا ةاضدسلك#

 - كاف اج درك رطكراولد كيا نايمردك- لويخزووو لوتتنج_نوقفانملا لاقل مل ........:تفارعا نايمرو لس عر زود تلج



 اوحارسأسم 1 3 !ج هي ملا ةروس كفوا مع 3 لج نم اطير ور رو 7

 اوم لاساكت رنج رك يكرر هزاوروروا كس لش ايو لمتوا ع لوماكت كل وقف انمرل ب لعد ناش وم لع لس اكو و زاورد كي لا لسن

 وداكوم قلخلك وقف نملعكر وا لورفاكك كلابج كوم تقني ات مولا باطعربابتسهادددراداا........: راكي كن يشلاوم

 ل لوب لع تما كرب ىك لولوج تدب ايل يبتركو كأأ !اكنلارب طارصرإب كس ىلا كس لب ام كبد كيوم ل مى طي لاو

 قرت اسكس لولاو نامبا تقولوا اسر ربع الياي جس يللا فلنا أ

 لكناب لودر نااايس قر كن احس تل ل ا هج تنك 08-55 2 اانلج لمع كور سا قم نازم لوب

 م: ثا ييورخآ_ كل يوت سدجتاس لم نور ىراهبت وكمت دك اتود نس 7 رو رك اا ذوحتور هش ذ لايم[ لل داقردو بنت

 "ايكو لس اج لابكر كد وي لبث سر يعدنا تنقو لس تييبيصم لا با هت اندم لمع نوفا كر خا دامب دوا كش يو

 تقم تفافر

 راك اهو وكي مو كن اميا قرب انس نا كسي كس نقم راكب تكسو قئي بل طم كيا 0
 رواعردخا نيمزي_ را رجقإود لغسرهدنا 2 لاك يوم لي ةدودعب دكر سي كمه ضل داق

 7 اجدي حش واف الضر ىلع دوف ل والكرم نامت ذاهيا ىكتلرباكبي ل
 تاك ساعتي روي ئه هك ليك ا .قثررك واهي 1 باج فرط كل قش اب ندنؤم لن ضع

 1 هودارعس كت اد قر م 01 لاكش نويت اهددجسدارعتس نورك اجوملأا احراوند لايمرد كن رق ل وود لد

 راو دركس لع رعوار جالا هك لابد هك لت اج لابو لوف نزع تاكلي ايس ونسيب حس جس ذج يطارض إب لابت سلم
 424 تيجتابهنأم اكو ل كس ْذ#اج لي تلج و ذا دروبي لاعب فا رع اراوند_لس سك هد ككل وناس جب كس لأ 8

 ضرك تاسع دامب انيق اينو[ لاب ب بادج حس ندقثازم نارام قيد : ىلب اولاق ....... ...:باوم اكنابيا لب ١

 نا لاس ددناركهخ 2 قواك لسا نبذل ذ_.ءنب شدتنس رك تقيل ندوات طلبا

 روأ مالا بسك يسد تكي دوار ع اهب ى فس ركب ةلدوا سد تيبس دماج وكل ورسوو « لاذ ليك تذوكسآ سا ك كر ايفا تار اكن
 مترف 16غ اج كياشيتت ةر لل لوف دج أي لب كجم زايضاكى و زارا ناك 11 راك وكيك <س لكي دأقفاري نونارطسم

 بل ل اوو نيرو نطو ىكيكيا وملاعب رح ناسا
 لو راكع ليث لوكبسارك_ <. دوككا ل كدلك تسم لبي تالايخ لدتا
 ابق دج انور ذوب ىاوابس 2 باس ناو »3: اجاني تزل # ريف وانساب نزلا شفيع ع

 بهتس مدعلاكن اهيا لو شركا نا رمقى لف اوم تبا نايل كس لين اهطسماي ب قراي دارا ميلاف جس قس رواد اكرم

 كح نيد كس لارا لثدايكشاروا آر قلدكس نومك ايك عنو _نايولا... .:ضااكتئارل ذ روان آرذ

 لد اب ي دبي 2 كل وقرلج ٌثااكدإب كرقلاروا تعلو م مرن لوكس قند نام الكوي 0 ان هع ا م

 هلع 7قراب كل ونار لكل لكي وار كسروا كك لك ووو باد تس رك ايك صاح ل ترص كل ورب ةلباتكلا

 ل حلما لوكلابج سخ ةككلابوروا لوم تءارآكسس لوي خل عروض عروششروا لواقع ىلو مزنرك هر لش تب ربت يا

 امى التحيات فدع لس قاتوك بكأس ركن ايبا نرسم عك ومب تنك وكس ناد كتب ونس هانكو رف لولو لي الشم



 رج, نال لور يبختعررشو مج رن نتالك

 كو 7 تضرر كس رلو انك لكاس لام قسم كك تفاح انتوا ضعوا قر ليقف ون كي نرتب هدد يوفر لت كج

 سلكي زر طا ايدركهدئذك راداربب وكن زددرم ىلا تشل حرر ست قعر هللا نا اوملعا كوي هئاقايك سس كب وأبا
 رشا ة دبة جس اهات لال واسد ناسا هدر حس هدرصاك اكس درك هد زر كود لوس تقر أي اهوروا كه دك مررشلا تس

 رول لت هس رك عير رطاخن لكون لسا سس تين تلا ل تسرك ثنا كولو كيس د كتل رود كى دتن لل بلاس للا
 كي رمد حل اضاومايداكن لال سر نانيب اوم لاق جس دهسد لشركه وك اك اجا لول لوم درا بلظ يرش ايدل صس وأ

 300 ررل انولدوسروووس دوال 0 تاياعيش رق روطو نك 11 ايد اكن اجايانولاسرلا 51

 12 تحض هرم و رو باول طمس لو نام خس ل ترث 528 او قراكرسوا لو 3 رمل قي لاب كشائش اونما نيذلاو

 موج الهرسك تمي 14: 2 لجدي رجلا روس اكره راي سوو

 َت لا ل لفك وداي زاكي دوا<س 2 ,رصتنك لوب كرور عروش يي لا ناي مسلا.......... ..لولس فن الأ

 00 هيل شك شارل حراطعاكت واق كي روا

 ىلس تيقارصحررظوا_ ل تاجردكس تييالوعررظ لن كاوم مولخشس للا ايار ل د صورك وم قلطم لي اونما نيذلاو
 ياسيس ملا لوو رص بس لا كس جيد ليأ نوم بست لب _صاخء# اه-ىل؛ تاجرد

 ىأ ٍدالو الاَو لاّومالا ىف رئاكت و مكنيب رخ افت و ةئيز و وهل و بعل اينذلا ةويحلا امنا اًوَمَلْعِإ 3 ع 5 ا هدول عر مشط أ <55 ت مياو ك بروق مع و رد 3 2 2 57 00
 الحمض و ْمُكَل اًهباَجُعإ ْىِف ىِه ىَأ لثَمك رجالا روم ْنِمف يَ نوي امو ُتاَعاَطلا امو اهِْف َلاَعِتشِل دال ل ا 5 ل لا راو وا 2 نوصل واول اواو ل ع ها ول الا اخ ين ل

 ماو شعل 4 7 نر ودع د نك ع 5 بلا 24 5 يلا لا ا
 ل د مث ارفصم درتك سبيب جيضي مل ةنع ىشانلا ةتابن عارزلا ر | بجغا رطم ُتيغ ٍلثمك اهل

 وول َنْمُةَرِفغَمَو اد اََيَلَع تاْنَمِل ُدْيِدَش ٌباَذَع ةرخألا ىفَو حايرلاب ٌلِحَمْصَي اَناَنَف اًماَطُح هم يالا كاري. رضا نها سوم سا ع2 52 اي نو 5ك ا ب م 0 0 ري ع 3
 ىلإ اوقِباَس «2.>رورغلا عاتَم الإ اًهيِف عتمتلا ام اًينذلا ةويحلا اَمَو اًيندلا اَهْيَعَرْي وي مل نمِل ناوضر 1 0-0 3 2-8222 2 مد درك 07 0 ا مو مس مش 0 درا يو راس و 2
 ممم 2 ماقن قنو اه هل اا لد بسر لا هدا ت2 سارع مشع هس يعود

 ٍضْرَعْلاَو ىرخألاب اًمُمدَحِإ ٌتَلِصُو ول 'ضرالاو ٍءاَمسلا ضرعك اًهْضْرَع ةنَجَو ْمُكَبَر نم ٍةَرِفْغَم
 هس 5 22 8-25 2 عا و "سا ورا ااو م م د 2 هي 1 ريع 0 700 3 2

 آم 4009 مْيِظَعْلا لْصَفْلاوُذ هَللاَو ُكاَحّي ْنَم هيَ ؤيوْللا لضُف تللذ ِهِلسْرَووللاب اًونَما َنْيِذَّلِل ُتَّدِعَأ ِةَعّسل

 حوّللا ىنْعَي بتك يفالإ دولا ٍدَقَفو ِضْرَمْلاك مكسفنا نيف الو بُدَجْلاِب ضُْرالا ىف ةَبْيِصُم ْنِم باَصأ 1 50500 ف دع رز دعب تع و كرما يي ادع نيل 0 وم و م
 502 مر ودا ما هما تر ارحب رس عا 0 مر ما 2 مروع وم وص هس (|(را” راسا
 ٌىك اليكل 40:» ريسيوللا ىلع تللذ َّنإ كلذك ةّمُعنْلا ىِف لاَقُيَو اَهقلَحَت اهاربن نا لبق نم ظوفحملا

 حرف ٌلَبَرْطَب َحَرِف اًوحَرفت الَو مكتاف اَم ىلع اًونّرَحَت اًوَسات الدل ىلاَعَت كِلَذِب ٌربخأ ىَأ ْلَأ ىنْعَمِب ٍلْعِفْلل ةبصإن نم 1 م ا جا رع“ نما هد هدد ندع هوو سا ؟نم ا ملع رع وام 0 نم مما 7 7 وهما 6 0
 امي ربكتم لاتخُم لك بحي ال ُهللاَو ُهْنِم مك َءاج رْضَقلاِب مكاطغأ َدَدْلاِب مكتتاامب ةمُنلا ىلَعَركَش ول 57 نكس م 0 غ2 يار سار ف هش و رار جمر 3 000
 0000 طر ترث 28 وة مام عيل وا مو عر ماقال هي فاما 0 ع 0
 ٌدْيِعَو مهل هب لخبلاب سانلا نورماي و مِهِياَع بجي اَمِب نولخبي َنيِلْلاَن سانلا ىلع هب 209 روخخف توا

 ُدْيِمَحْلا ِِرْيَغ ْنَع ىِيغْلا ِهِطْوُقَسٍِةَاَرِق ىِفَو ٍلْصَفٌرْيِمَص وهلا َّنإَف ِهُيَلَع ٌبِجَي اًمَع لوي ْنِمَو ٌدْيِدَش
 لاا ضو مرسل تميل 0 2 لا ع اب هن مارش خول م 2 ا

 بتكلا مُهَعَم انْلَرْناَو عِطاَوَقْل جَجحْلاب ٍتيبلاب ٍءاِناَلا ىلإ ةكيالملا انلَسَو انلَسْرا قل ِهِئاَيِلْواَل 42>



 موال ستي 14 2 جدي دما ةروسع غرس اي - سلو نا الجر يف روج رت نال د

 َساَّب يف نداَعَمْل نم ُهاَنجَرحأ كيِدَحْا انْلَرنَأَو طسِقلاب ب لسانا َمَْقَيِل َلْدَعلا َناَرْيِمْلاَو بتكلا ىنغمب

 ع رصني ناب ,هُرصُنيُنَم ردن لذ قط وطلب ءارابل لش هللا مَلعَيِلَو سانلل عفان َو هب ُلئاَقُي ديِدَش

 َلاَق ايدل ىف مهن ابئاَغ ىآ ُهُرصَنَيٍءاَه نِم لاح ”بيغلاب ُهَلْسْرَو ِهِرْيَغَو ِدْيِدَحْلا َنِم بْرَحْلا تاب َُْيِد

 قت اهنكل ٍةَرطنلا ىلإ هَلةجاَح ال 475 يِزَع وف هلا نإ نور الو ورب هَعهَّللا يضر سابع نبأ 3

 ةعَبراْلا بتكلا ىني يب : بكلاوةلااَمهَرُد فاح مه رن واح انلْسُر قلو اهب ياَمْنم

 4 َنوَقسف مهن ٌريثك و بتهم مهنجف ميِهاَربإ يرد ىف اَهنإَف ناَرمْلاَو رويل لجبال :ةروتلا
 ا لجان سوي انيق اس مهر ىلع انيق اَنِيفَق م 2

 ُذإ سوو هو درر كا الا اًهْنْبَيك

 سي ِنْيِد ىلع َىقَبَو ْمِهكِلم ٍنْيِد يف اوُلَحَدَو مالسلاَو ةؤلَصلا هيلع ئسُيع نيد ارك ْمُهْنِم ريتك اًهكََت
 َنْيذلا د نوف مُجرد و مهرج مهن + هب اًونما َنْيذْلا اَنيَاَف اوما همن
 0 سب ىلَعَوهلَسَو لهل ىَلَص دمحم هلْوُسَرباَونم اَوهللا اوُقتا ئسْيعب رعب اونا

 فَ لاَ مكره ٍطاَرَصِلا ىَلَع هب َنْوُسْمَ اًرْونْمُكَل ُلَعْجَيَو نيل ْمُكِناَمْياِل ِهِتَمْحَر ْنِم ٍنْيَيِصَن
 0 ٍدَمَحُمي اونِم وُ ْمَل َنْيِذَّلا هتروتلا بتكلا لأ ملْعَِل كِلنب ْمكَملَما ىأ مَلعَي الل + 0) جْيَحَر

 ام فالح للا لص ْنَم ٍءْيَش ىلع َنْوُرِدقي ال مُهَنَأ ىتعَمْلاَو ناشلاٌرْيِمَص اَهْمْسإَو ةّليقتلا َنِم ةففحتم

 مرح ا مُهنِم َنيِنِموَمْلا ىتاف ءاَغُي ْنَعِد هيطعي هيَ وي للا ديب َلْضَْلا َّنآَو ِهِناَوْصَر ل لُمآوءابحآ مهنأ مِهِمُعَر ئن

 «5) ميظَعلا ٍلضَفْلاوُذُهَللاَو مَدَقتاَمك نيت 9

 اكلي لاك الواو لاوماروا ةراصلا قسم ردد كارو( شر ) تنعم زروادوك يك كك دنز ىوايند لادم بوف م. 00

 )يت ( لإ ماكس ترخ آي انك مي رات كارول نركم اكلك يت تدان اسوم لوغشم يع للوزن حلا تشم ) جس انك اب ىلوإي ذر سرمد
 لاع لوم مواعم مكوك( نولاو نس ركى ثا قم ) لوراكت شاك 1س( راي )نب لش( ل ف اج تاس لدروا #اعبلوكل د تم

 هزي رك امبترمس لواوم )ع لاووم ارو اروج هدر انك در زوك ا نركب ح لاو لك ورم ( قع ضر )دادادبب لك

 مس ولا ايندو: 0 ل حل فرط شادو( لولدي مر جرش 1 اند لل )هس بازعري دش ل ترق اردا( مع ر

 ىعص ىيارواءو زود فرط شلاش كراك دوري يس مدس ناءاس اي وتر شن( انوهزورلا تذل حس ) ىفاكدنذ ايت دروأ( 54 7

 ترععسو قش رن ساب ايفا رباب كس سر سود كيأوكن اع ذو نلمس ا كبج )سرب ارب كس تسععسو كن لي ذو ننس[ تسمعسو كى فرط



 نب ضارب رف يقولو

 هس تيان اموكست ضف اوورداعج 0 0
 كأول ( توم كو ازواروا كراج بج )م لؤنام قراهم اش دوا( لاس ات )< لة ناد تينت لو الاو لضخ هب باردا

 لم باك يأ هور( تود الواوا راجي ب ءايانب)ايكا يبي وكل وفاج نا مكه بكي سلتا( سي طوفكى ول) ىأر بات

 جس ماكناسآ يد زنهسشلا ب( < قع لكل اعاكتنوا اب )ايكادج كل وفاج ناد مللي سلا( ضاطوفك ع ولج نك

 زول ع )وا راشروا ىر فاو عسب زج نادر رد م( كيسي دعس دك لاا عرالطا لك ارألا كم ده بص اكل خت )لا 5

 ( حس كءاج تكس م ريخاروا مك اطعا قت تاس مت ل زج لا( ل كوم بخ تنفر شوب تا ارنا
 قولا نيل امرك يب تسب وكل او نك( تاس لس لاك 2س ( لاو ركوب يلع #34 نانا ىك لاق طرد

 ( تتابثباو ) ضجر وا( ديكو تنك ش ا كل كس شوكو ا) ل تيس: ملح لورسددوا لين تس ركل( لن تابجاو

 مك( كح كس لوقسود طيسا) ليث راو ازس( حس بس )لا ذاين هس( هس لات لش تمءارقك ياروا جس رمي ) ىلا ختدثلا و اكسس كارا

 رول( بتكؤ حم ) باذكه تاسكس نا خس مكرونايبيكرك# : رعطقل الد ) ماك الك هلك ( تس آللي كس: ايبا تش رفوج )وك ولو سر نيس انس
 نارك )هس تبي تنك ب ل ( يكد ارب حس لفاك )ايكاديبي وكس وا فس مح )دوا لي رب لارتكا كولا كا ضءاراتاوك( فاننا او لدع
 < فطع اك اب انلا موقيل ل ركورباشم )ل نلاجدطلال ايد لذ ع انعكس حررط حررط كرو كل كس لوك لدول( ع سا جايك سس
 ريكو رصتم بيخلاب) عب دري كل ولوسر كس ادد( كركم كن يدك لاس لود ايت هريفو سول )جس اتركم لكما ناكل(
 تسوي زول ارش( نكت 2 دول اروا ل ا والم لمطالب 2_ا ثور اين كءا جس جرو مدام اخركو دال اند قش - لاعح

 دالوا لكنلا هس مترو ينير بوي ارباو نر ولف # مروا( يسهدئ ذائيل اكل ااكعس لد لاا ب تا رق دك لكس )<
 ولن لع لاوس ( بت دالوا لك يارا بسس لتويكا لو دارم نلآر قم ليا «روبزء تاردقيئاتك وراح ) كر راج باتكر وا ربت لع
 رولا مني لسطعب كس نارداس د تيت يودع 1 ورب ةءروارعإ لس نار هلك نار رفان تس تبي دوا سوم ةنفاي تيار

 رك ذاع زوجيو ون دبع ل لسن )ولت يبن اهب رولا يدرك اديب مترو تنق تقفشل ع لولو لس نا ذمتك ورتب كتل نس لوك نتنزوا ىو ليا وكنا

 وون ني تايد لكك اق يكس اوو[ى اب نلا نس مت( حس فرط ب )يلركو اهياووخ فس لوبن( بس اتومانيلائياوكن وجرك

 اى دروأ ارو زوو ا ف ولو تبي ملكوك ) لات تياعد كدإلاك ل اذ لوب رار املا ىقرونشوت ثنا( اينركدني وأ 1ك

 هك ناميارب فق ترضخ قت جسر كس ءايقفاوكى وست نيب دنس تمم تببلا -ايلركل قو ب سم كس تتنوداشداب دوا كيت كداب ريش

 ( ري يك )ها لون نام فان لم اهداينروا يددلص اكن اوكن لا ذس مت آل نام( يفق ترضخ[ ) لولوج سن نااوس( سآ
 0اس رك يانع حارب ودوكمععس تمر با ىلاقتدثلا« قال ناب ارب( ماسلا ارم سو رجم ) لوسر كس لارواور )تس شناولاو سال نامي
 مهترلا روك اروي د لنك برواس درب وليت ( طارص إي )رك. وك لا ماكس كتي انعردف اياوكم دوا( دم: تسال نايا لويد مك
 ندع ناشر اكس اعم فكنا )وأن لاك ( خال سنمار قت رض اج لاو تار ) سابو مولعمير وكب اكل ارك عبخا

 سد أب هسدشلا لشي دوا( له دي دضي دوا بويل فلا ووك فاخر لس مز كسلا ) قار ذرب لك ظنا لال رتد( لات

 0س الار لشي هس أب رشلاروا( اوم نايب دكا أاهيص ايار ف تيانعر# اارمودهس للا اون مبان ل باج انج )هس امداد( #ددلا اطع) تلد

 لحسن لباق سفن قد الواد لايك ايه راش فرط ديعفد هس شار لاوعالا ىف رثاكتو ....... 55 7-8

 دهس مولاغ ةساجوم يادي ال تحن كا أياىكووروال اعيش ل اللب

 ةنقع رت . 14 هع طي دكا ةروس عبور إب



 موج مارست 4 هءاطمي دفا ةروس غراب 500 يدنول لنا الجرف ثوم تن امل

 د قاض ذحي_ادتبم ل مايك داشا سس تى ذر لثمك
 وتسمي ارز نر ف اكلي لش لوما ثمرام لشمرفاكلب سارع قمن ةراهتب سايل راشا سف راقكلا بجعا

 د داب لع نع ذ 6 ككراكتشاكرو | لل كس ذاع قنكسرفتد ويب سى قار قى ربزا
 ليث دارمدلاص لامعا رواراقغنتسا قت ةرفخمبرارسا- ةرفغم ىلا
 قط ايو و باوجج كارلو دعس فرضيات لل وطر كك جايك ا يكن ايي ضع اك لج حانت يشي راتب - ءامسسلا ضر لعك
 تهتس كاين لع ان” لوط ع لاعب بجباكش عل يبا 2 ارمدصسو

 ايلوراشا عسل ابو د_لرشع لع لاع تتناك ردا ضل ةاطتيبصم ياسا ا 51 ضرالاىف

 ا مناي وكر 0 !رتبلا__ رشا لور يلا دارج شدو“ اقلط سس تبيبعجيروأ فوز فوط عوامل هَ

 هه

 1 اموب مولخمانوم بني ماكر ادا كاي ا يج رواه كو« م ولعن تسبيصنل_ركروقناك داوم اانا ايث ل أ اوس اتاليكل

 57 لب ثم رتادشس روت لدار ياناس ىف رلى جناب اك رداد
 -< ايلمراشا فرط كف وذكر حس اي رشريطو م 00 .نولخيي نيذلا

 هه لوو يلع لاياولاقم اذج كلا لرتي نمو

 2ك ناب ىف لكوج تاس لكاط ليئا كر واس بنتك ت بانل 1 1لكيج قريت قديس لسنا راع السر
 لإ يسار فرص او فذ ال قو للاي كس ءايدنا مانقليك لا دارم اهنا كي نكس روب” نكي لو تش رفوا رع لركوب مولحم
 مهيلا لصو اذا مهعم نوكي نالا رئاصو الثا هنوك لاح باتكلا انلزنا ىااكو4 لامر« لس فهن يتسم

 لي كل قت رود فرض ع ءاشنا تمت حس لن تيب النا لاهي _ديبدحللا انلزناو
 وزال ةلر كل تروا هج دارم ايران كبمايسا كس لكاس انرات اكن ازيا - نو قب فراس ن ازيمىكلابي-_نازيملاو
 ازاي لو فاضناد ل تكس نزرع داس رن اداةسآ يكس ف ترن ليج راس

 -لثث وى ذاجايدارعانراتا ”تقيقتى لابي ديدحلا انلزناو
 روأ-اتبر لس ةرشاكذ_ م ثداعك كداب فكي كلا اج بوظة رباشمو م يرام _سي ارمورباشمو مل اكدثنا_ هللا ملعيل 9و

 نم هللا ملعيلو لدعلاو قحلاب سانلا لماعتل ءايشالا هذه مهعم هللا لزنا - ل ركلات كتسرابع ل يكف نع

 ”ايزلرمزمأن روااوعفشي وا اولتاقيل ديدحلا انلزنا نإ تأ جربرظظ للا ترابك سفرا فو ذيع اف وطخم اكلم تروا ف رصني
  هملعيل هللا هلزنا ىا_و تع راو قلخت تود الكس ماتين بس نمو رصني نم

 هتس لاهعجلوعفماي ل ئاق_ بيغلاب
 روا-لثث ةساج كس لاثمدآل توج رون ترطتروا_-اهك يارب دوكمل مب لال كس ماتم زمر ل فطعرانلسرا ليكي انلسرا دقلو
 دهس ايرون وفود كس تاس لين لد كس ليمارس يدا مدرد برك يما

 روا ليث كف طعر ةفار ة# ونس. لوف آم انلعج ضب واي ةسلدل تكا 11 اريج جس بروصت م روظ# لماعت رمت _ةينابهرو



 ربط« نال اليرييضتعر روم نام

 2121111101 7 "ل بار نابهر ةعدعبم ةيئابهر ءايهر مهيرلق ىف انلعج ىادج_ تقم اوربا

 هل لوعفم لن هتك لش انتا ضنا تارك كت عام كادوا داق ايكو راما فرط ع طخ اتسسا ل_سفم اغتال
 قولد كر لاك ناو عمار واهل تاضرم ءاغتب ال الا ايئش الا نم ىتشب مهيلع اه انبتك ام ىا

 كن تق بينو ئاربجرول كت عدب الياس اهوعر امف
 -اوئارموذ با يحس جدال كس كامياارجود-_ نيلفك

 ناس خرط اتدايعرزقل_ب#دئازم ا دجست الا كعتمام كت - فوزي لما كل ارواح دن ىلزمال ملعيالعل

 فو فورت ليبدو ( هللا لضف نم ٍءّىش ئلع مهتردق مدع نا باتككلا لها ملعيل اذكو اذك مكتوي هلوسرب اونمؤتو هللااوقعت

 ل يزاد طي قل مكل رفغي روا مكل لعجيروا مت لاعفا» لوم م الس سار كروس حس لد دئاوز

 لتر ماكل اهي نار يملك يسرتب تيب اود كفناق نين ت#.كردقم تتردد رفم ناشرون نور دقي نا

 ىت ناشر دقمدعب لس دققت نارك جس لكمئاق حرااطصا كل يااي وك جس كدتاسلس تريك ارك <.لاددقم ناشر سر نع
 -ت طايل عماودا ارْثا شيرت نورك دج امىلوم تعامد كتابها نشرح و يسع لوم

 ايلا ليد لو حس درك اكن ايدك اشيك سف كنس [ك ماب ايدواج_ الوم لوا تك واو لي مهنا ىنعملا وزي

 -الع

 "907 14 هه كلا ةروسا "عبودي

 ترث ًارجاندروا قرارت ايو تيمنا كت رخ [حءاوملعا تعأاهتركذاكباذعو بالاس ترث آل تايآل جي ........:تايآط لد

 < اه داجايامرفواشرا اندم تافننلا لاق انوا ىرادم ايان كى ا بس ثداكر لش
 قلو: ثعاياك واكره تيل ونش كح سرخ وج نايياك ودتديسم كنور اك وتمت ايد لوا حس ةبيصم نم باصا امتيأ

 ترث رك كررت طوخ دمر دق تبيبعم حررط كاي اجاني د لوم لكل كعب ترخ رك هير يو وم افك تننن رطل
 رول سس دن ثواكر كس نا لش تروصكذ_دبردقنا صل ضع رثك املك انجب عن اك وتو ا اهايد نس ومن نك ع

 ريع كر ', لوئارب ناك لا لاج أت قارا ىلا سي لين لابو ارب ستلصت ىر متلو راس لوم” لويز يدار

 < ىداج لاف
 قس راج كريت كس وم قأاا كس ماتا ترخآروا تافنلا لاق انكايند سا انلسرا دقن ترعب كس لا

 لااعبسج ركا_ايكاييي كول ك- كس تناعا كن يدروا- كس يسد ماكاردا يك يكول ولوسر كلا كس ذ# كح سرووكتررخ 1 ب لأم
 ىبروصق تازلاي تر روا رخل اباينورلك لأم لبن تيس دكر قرت ا ذفس را

 هس رمورروتتسدب لو اييك بق ضن اوح الطصا ىك نتن حس ايار فرك ذاك السلا بطه ربا ور رحب سس تسهصوصتخر ب

 عبرا لزنا ئلاعت هللا نا يي هللا لوسر لاق -ج لثمن با لطريبكريفر لي ذك ديدحلا انلرناو............:تاباور

 - حلملاو ءاملا و رانلاو ديدحلا لزنا ضرالا ىلا ءامسلا نم تاكرب

 -ةقرطملاو ناتبلكلاو نادسلا مدا عم تلزن ءايشا ةثلث ل ترف ابك نءاروا

 < كرات كح ييناببر ذل ارما ب بس مولعم يمسي كلل ارجو ل_ قف ترضخ[ تءباور تسوس نبا .اهوعدتبا ةيناسبهر



 موج رستم اه تسلط د را ةروس ارسل ا مم مشروب 3 الجريب 7-2 2 اه
 د :تيص صمم بج ووو رج رب ورسم سس سو جم 2 جو ل ل ب م ماس م جل م رس رو رو ب ل يي سس

 سم كس وجالتب لع وقل و قسضورواايلوعطاست كل وماشداب مل دعب لسى سرت ايا رف يآ ملعا هل وسر و هللا ايلى #عذ لس

 رو رس وار دودج انج - علك مرفت بي هوروا لو: تسلقكولن اهيا لاب رم مخ نكي دم جب هدا ةحس ناروا كل ب نامعا للاب

 0 م نا« ب اناوكت يام ردوا كك وم لور لن لو اهي هومر لا قود ف قدير طحت راشب كنت رول هك رأي 2:

 كوم نإ ددب تروا لاسيع

 هدد غسالد نامي لب ترضفا[بانكل ار /ثن باتكلا لها ملعي الئل .ّلاب رفاترواطتحم آس ترض رد

 دهس لش كرام دل اريج ل ر مور كيس ترف رج ادنج

 تياوريبروا لوم لان تيريؤلايكر سرب تليضف ىكرصتس ا كب اتكل بان مقمذ باكل لا فمر يف بجوال وقيد وا
 نانو نع ايي لانايكرب تليضف ا بنب كل باكل ف نتؤسلح قع

 انت رراكغاكش ارت دوك يحكمو لن نيج _.اياهذب «ىفاوج يكب لت تسود ود ناكر كن اناا اوملعا د عر »

 ليث 3. بم نادك تدم جس اة باعني بج لابو: ذنكن وكلا لاانقد» هوم انء تشكو ل سكب نو «راكتس ةانب« لادج دواس
 -ج رك يسد» رات الواردات راني داير كتكوت ريكس اجو ةراوسرأك كو الواو لام

 قدور ورد كوول كسروا ىئاريعرناركب لدن كندا بث لاو تع ناماسو اس هاب احبس ي.اكالاع
 -انبر ل كن اقنو م ناكملايرج دوا ىلاداش ليج لاجوماروياردج كر دهس لاؤإي ري واجس ىلاج أي در زرت هس لوكدابج دا

 ردا ىو ل اند كياوورل وم لاع قيم قت اكن اءاسو اسكس ساروا لاكن ذ اند ..........: لدن اعلا ندراو ىل اك نز 171 اثر
 كل ليكم اكدعإ كس فرم زن بس لئالاح_<س اتي رك اجبماينا هيك اعكب رف ناسا تس رايب تا كلا < قلل

 روز ىووثشوخ ككل ا هءالعك نوت كى ررغ 1 اكل اينو شن ضو 7-5 لها كل يروا ناميا لابد
 هس لتر شبلا جس باذن كانددو كل كس سايبر كل هج دباك ىلا رفاندرفلر واايد مدرس ل ناينارط اي لوم لسع قرنع ا
 شوفي اومباكت ررخ آي رواق ص الخ اك اند اف لاسر اكد كح دريدباي رلج 2 كس لا سيلك اش قت اي اوك جي رحت سلس نايا
 يس احانوم لكلا حس ترغ كد آرك دب لع برطو شي ماس ايند

 1 ا ا تقي لباسا تندج لوصتل كب نايا لتر وعر اوقاس
 كح سا "رن لنا ابك ذس لد لاس - حس لوشم زوم سس مث ةووخ ع اهب اف تلج قوم

 قلعتت ةردقلا نال عراد قل الاتجام راش -ايدر 2. لمي لعأك تري تق اذ شلا هيايانركل انما ورفقي لاما
 ي نيِدَيعلاَب
 ككوج يف ريغو ىراب لاذ ل رزاق الج لونان دج رغد لاي داي ليت ددقم بس آب داخاي لوم لشاو ستتم ا باصاام

 اوم لفرط لبا لو رو رذ كيد ل لوم حرش وفك ولدا دش س دق لس ثلا بس عدل لد داود لع

 باطما ماو تامل اكراوشد كلب لا كل ا .اذيب سترك ضاع مس تنوي جس لاذ ددتوج مكر
 حس لك يكل كح للاي درك ع وفك رولي حس تاققا»

 ب رردقم لالي يك ادب مكايدرك# كلاس لا لم اوس ان اليكمل..........:لو اع للود زانروا ولام



 مو أتي [4«هعطرلاةروع"عسماي 2 ف ه. نا الجر يمض حروب رت نانا

 تدب زج ل هد ندا ذبل يه رلوع دج ايرث قئاطماس ملتح شا« قع قع ليت لك ليتر رقعوج ردا لس دركي عارورضوو

 ريثتتتو ل ى اكانو تبيصم رب ياي سئ زكا جا ارب للا اج كداب حس تسمو وا هي اجانوم لا رر طوكر سا
 لاقل اضماكت رسمى برب تروا اكن تورد برب تبيصم لانج راعشوك متو رك تنقو كيل ايعاكو تدحار د واول اكس ميل

 رب لكلاب شر شن كس تاووو لاءاصوصخ_ كذب نحس لادتعادع سرك مب تركو لش عررط ا« فيلاتو بع اصمديضرغ
 للكل تس بيج لسبب ماكس نسل رن ليد. تب 3 قسرا لايك يس لو هي تلاع كل وراد لا. رثك لقول ساو ئه تس
 ل 20 س 11 دل ورسلل حس 0 لوقزيسادوا وعش لف 1 نيدو ل ا

 كل اء ىلابس قرن. ون اجروا رك يتب سري جبس ماك ل وكول لكؤنابروا تاي نلانلا رك رغم عقو متبل
 تع نر

 لكلا لاييوخ ىراس-<س تاؤ داوي هس ددا زايت سس ولوو ؟نلاصتقت ايو هتاف ايكاكدتلا حس نذ_ راد ذلة اس ىلع رباك

 ةاماورتا ولك ورك ررتهس اراهتووخوو ع ناصتف علب ج- قش دداك 202 اضاكىل وفى لش سان سس لعوب لع تاز

 ل ةانجج زل وكنا

 هدتاقع كول كقراجا سابا شاب اهلسرا دقم ......:اراتا ابدل رواوزا يؤ هشلادت اسكس باك
 ردا نمد نال« تمخورفودي رك ّى اربي 2ك اوزاروا لالا دن مقرب تءار سايبر زئرارفا_ سال هار كف اصنا 2 ديس لل لامعا ء قالا

 قول 4 .يبلاقروا_ريبلق الا مازقوجوم تدر إ رمح مزارع ناو اج دارج اها فرط كى رباك ف اضفنا تبث تالماحمو قوت

 -< قيالتلةعراج كيفك
 د مشجر ساك ىق تروا تناط كا يند ا !خرآس لب دكر لع اكن م ز_ايكاديي حس تردى نس .ةئاوكعس/_ ديدحلا انل ناو

 اين دوكو زا رن لك فاصئاروا لو ت تسرد حس لولاك لاس[ اونوج جس اتت رايتس لاكي بسك بنر” نلاءاسر كه حل تاع وتتم
 اني ماكس لوراول كدلك كنس دك كدابتج في نعي كس ترام اواو وك دوررب ل فت بوات د اعيج

 هس

 ساكس كن يقي باوثورجا نات اذ كس تاغ ارواادغ كي و ناادج ليث #دنب رادافدكدثلا كل اة #اجوم حاوي تفو لا

 وكتئاذرقاط تسورب ز ل ا_بس راكد قدام ثلا لل عل للا بييغرتو ميت ىكدابجج دوا ل تس رك دم لكل ولوسردوا نين دك
 | - لوم انكم تس تاءاقم لك ارب ل تاارإل كا مج ركن اهتسا اك رادافد راب م ادبلاع قك 9, تدجاح ايلى قولو زنك يأ

 ىلوصا_ لكك دع يم دق تقاس سرب دك ربت طم _ مهراثا ىلع انيفق مش........ الودع تينا داكزمالما

 وكيلاتروا ىراوتكس نااار ابكر سقم لت رس ”ترطل م اخ لا ارسال ايبا ل عر 7 و 326 طم 0 عيب

 ع .رسود كياردا 2 ةاترمباكت رةفشو تبر اسكس لوأ لوو 24 قر لس دثلا لك لولد لس نلا-هسد ص 2 يي قل ار نات و

 مقا لدن ل ينارجررل ربح نونا يوزن اكلك نس نوع شذا يدهس لقاح 0 ع ل

 وو امن ءا_ قر ين كن ارك 2 اكلك كب تيجاطاوب انتغا تنكس كل وذاهب ولج و لس لور هش

 لح تابيالقيرطخاس



 00000 1 0 ]هدي رجا ةروس اعرسمداب . 0 دلوع نابل الجر يفت ررشو لج تنل

 ٠ رقفرك ابر وويشاكت يزعل ا نيقير قفا راينا لأي لوك اج نبايعدلا كورتمدكك نمت مومايندلا كرات شال
 تدابعف ورعاك تقرا لؤ رف راد ايدار ملاكا [ر سوم كيان ملاح نبل شاك تكا لبو تا قرار طشا

 نت تو حر ايل < لادكاذي اناهكايند لق هد هرب لار# هكر هيو نيا ماناك اينو كدتابسج نس لوبتار قاسي مت ند لين احوب

 هس رك تباعد كامل - لرب تعدب لا لع تم اناني دم لت تعري ىلا قى لباس تدير شى التجلط يعش تع
 1 نع نق نيو ل درلع اكره عاب دين از از ع وو جلل كاريس لكروت تمالمرب

 وكل وزي لاط كسب لس اكس كي رزكركذاكت ين اجر كح وفود لبر يفك ورا لونا تايبطاوم لا تيب اد انج

 . <37 امرأ يس تولت 17 كس داقتعا ىلا مراه ايجرو تعدباني د زو داقتعا ةستمب رو

 وكت يينابب دي ذج لا مت ات قد لك تذاجا كت يين اهب درك ث مبهم لادتعا قرطف_ مالسا..........: تس ىف ا موسرو تااعدب

 بهتساتؤما اذمكل كب رتسار هس رثلا وكي / | قاد  تازلو طضوظت بسرباجبليا 20 لداج ك هس ذرلا ارو

 رجم اك اكاد نيدوك ادا رودس نادسماح علو نلت انو باحسترو ا تنسو باك ست كس لي تك ولم اكحإرا تكدب
 -هجس او نوم لئن اكدب تس نادل ور ليفت ع است امو وزرس لوكا ايا قرا ع لئرثلا كادوا قى للا- ةساجايك

 ءاف قلعت اع موس فالغدب بس اماني تبي 2ك للا < داقتتعادارف_ل وج قاحأك عربون هزرتدوم ترين اسبر ةروصوو تان

 داع ماع تافرب ماتا ةسرلا فينا امرا زنا كس نا 2 ضف لك
 تبا ب قوم قلاطمس عرالطصا ىلا تعتارم كت يداي بر قلم تايلور ضبا ح_ لاب ىلوب ب تدوص:ا جاي تييئارير قلمك
 بلطمل لي قاس وو لي لوي ش لبيك ير بلطم اكل ا_ج قتروم ولهم فأر كت ييئابب روب حس مالسا اخ لب تاياور لت

 لأ سباب مذ ندخل نا لش لونا رسم لام لايهدإي زود لي سلول ىتز جلي

 رم ءبمجادريشروا بسجار لعلوم ليم وو لك نهتم ل خر يروا م ومس عسل نيمو كل و اسيقلا الكا مالكم الخ

 رك اكن يارس لا نادل اكن لتس لب نا رولاكن خم ب تما[ ريغ بج ار طار بم ار« كك وب حرر طرد بسم
 مارخ نومرفاحاك ندع ارصريغ حرر ى ارو نوم رفاك اكن ختي يانج ب اتكسر موطعمس وتلك ماذا نا ماكس ودنا بس يك يامر

 ت0 اتم مولحم انومم و ملون بج ار وووأ اكن ارمحررطى ا-_بباررجت ايالوت بجادوو

 لوي كس ل وتضرر كنار ارت اونمأ نيا اهيا اهب .........: :باوثارج ودول مال نايا باكل با
 2 2 دابترو يلبي تان ا ا 0

 -لأ 1 "باك لال او فوم ناس ناع 1 قد تراثي كباس رج ودول د تلم 70 "يلم تاياقن- رم فرطؤاوروا

 نم لامغاروا ناك سايل رف اكسو كراك التو زل آس نامي ربي دك رارنا لوا كن رب كات ترضخ ارك باتل
 هاما جَ رجا رج ودول ا اره لب او

 اي وعرب وو هس اجاجوم بتترم باول وتسوب ركب لوي م دعلاكا كا نيو اتاجوم ناهفسب جرير فاك كي باد كيش للا

 تامقث

 - طاجوم نت ارجاع رمد كلا اتال نامي ترافق ترضخ آريتاسكس_ءايبنا دعي لكتب باكل اكس يشار



 وع مرسم 1 هع طير عروس هرب داي ولج نم الجر يضخ رش د نملك

 يرق رفايل ع لولودرب- ىو ال ناميارب ءايهخام امتع .رسودروا ففي ترضخ آو لب توم ناهطسمبسجج قرف كو كرش آأ رود نكي

 هي اوان رجاارج ودبي ف وم نالس توكيلات حرر ىكىلاك
 اتكر كامياب ىف ى انك يي تس دس ال السار تبر سك رف لع نوفوو نا قدح كس ف. اجوم الست ش الباك سي بادج

 اجه ذي عس لاك م بال ىل انك يف تيفيكل احب كح تابكرسود دي - ايا يك رف لش ىاوفود كل للا اهق مدرك سس لا يلانكر يت رواه
 هن مالسا ندد -ايك ا يكب راطخسساونما ني ذلا مصلي دك اك ىا_ايكد م رابعا ىاكن امي ليكي دعب كس نوم نارطس كس يلام التو دا
 جس اناجوم مدحلاك كن امي البي لم تروص كف س١

 كس سور دعت باكل اي: تسسايكا ابك ثنا وتس ايك ابك ىلاتكف رصركل وأ ل بر الجي باتككلا لها ملعي الل ئانج

 هلاك ايداجابك تس نا لك نر تم لاننا حرب رود تسانلا م” لزفات. تهجين علال

 فاس لي ايكوم لبتنب لدا قكل كرنب اسوم ل صاع لامك نكد د تس لبي ل تبحر اكس ايد لوسرابيا لان

 هدب لتجار كسلا فرص للركب لي يتمم ,لظفاس طاووس لايلادج بانك دورك يس لوقت ريش[ احس

 دهسا او

 ل نان لوم فام لإ ” الفرو! حان باور جود لجلي ا ا نانا دو م

 - ليث مدرك يحس تااءاعنا ناو تس اذ لك امياوج رواج لو ءاطع

 تهدأ رحارص قر هريس ايدل لا_اوملع..... :لولس فت الإ

 دج رك تي ىلصت رام لصيف رزقت دكيرول < اتوب مولعماندوخراطاكن زقتحس فكي لا اوس ان الا يكل
 - لورش مول 0 'تاليصما

 باوث ءاجر و هللا رم ال ميلستلاو ربصلا نع هبحاص لهذي اه ئلا جربخملا نزحللا ىفن دارمسلاو ب شلال ود

 مالستسالا عم هنم اولخي ناسنالا داكيال ىذلا نزحلا اماو ركشلا نع ىهلملا ىفطمسلا حرفلا ىفنو نيرباصلا
 رورسلاو مالستسالا عم هنم اولخي لاق هنا سابع نبا نع . ابا الرسل ضروب داع ردلا ةمع رررمللاو
 حرفيو نزحي وهو الا دحا سيل ةيآلا ىف لاق هنا سابع نبا نع . امهب ساب الف ركشلا عم اهب دادتعالاو هللا ةمعنب

 ا ركش هلعجج ريخ هباصا ن و اي ايا يب دحام نا

 م سمك تعاعر لك الليل تسمن كناري لا -اهت ايكرايتخا كس قا ع اضر ن باتكل لاوكت يي يب لمت: ةيناسسبهرو
 و لامعا ماتش لارواجس لاكي دشيلان زوجي اول اجاوم داع دوار ياكل ثا ووواروا لوك كاكاوم مولعميسس لابس كرف تمن
 -هساه ليئأبلا و لظرع نا نأ [تياعر ودول احا

 لوم لمس فت كرب لاراب اشرد





 40 طرود





 متو مشينا نما رهف حرش دج رت نومك

 5 بج تك كداب

 رامهظم اذا

 ولببب اكشن رم لبي راهظرافك
 حرالصا ل شاعمروا للكبد

 قروش لاكر ارواوروشم

 باو اك السكس مسيري
8 

 دورع ل قال س

 للك ا
 تيياعر كى

 سلا ع ريدي ترا روروطل وسيط ملا لوعر

 تااددد لو ناش

 لي تل كس رابتناو وق

 < اجاجايكف لل ويك( اء كس نو ل داب
 < قرف ل تمر وا تفر لا

 ماك اكس سيطروا خا

 متاكل اهل انج اتكرر اين اعاك اح مام اك وف ارسم

 تكلس اكن

 قير نرفك ليف تار

 تار للا قوداف

 مالك سا

 5 لحل وبان يتفازم تنذو لس شن

 ماج تدعو زلم دوج واب كس فاانخا لع لولارطسم

 سس لل عمان
 ل 1 0 ف

 تاةاوكو نءاضمتمسربف

 بلطم كم وعشوم نإ رتب ميديا | "<

 نر دف اكل ونا راسم

 تاياورو لو ناش

 بساع قرب قراداور حس دافكد نيب نلما

 .ب امرأتك ماع رمجرددع تس لود ورك لاي نوثروكم اليسا

 ش باد كيش

 مرو رز زو اذ كر ذاوؤلو ان

 لون ناش

 انتكر سكن زو لول انا قب ع لوا نانب لمت اب لحب
 ك لقي ترض رو تارمدغتى كتر نعد

 تراث ل 9

 فان تداثب كاف ترضق 1غ. آمان
 م النهدي تابس

 تاياور لوز ناش

 لوك شي قلعت مظلي ورود نينا منا
 تي ا

 توارع ناشن

 متاكد جو نلاذا

 لدن ناش

 اناني ل اوك وصقى لومي
 < انتم لدم اكس دهس ب قام

 كلان ديزل

 نانا اعد رك يرسل كل حنا



 تقادم متفاوت رلج م نول ذعر يف رشو هج تنال

 تاادد ادت نا بهدتاناك

 م اا تاياور لوزن ناش
 تورم ل نب ترض بس تان اص الضروا رسما ننام

 هللا ىلا اب وت نا ١ < تطلسو تود ى ذب تح قا تمع ان

 نايك عب كذالك تامادر لوزن ناش

 نيرو كدعو لالطو م كح ا

 < زج كدعب أ تينرواجس زجب لما انيفاكن انا تملع لم كا دوك
 لاررظنب لامغا يس صيتروتى رب للا ليث تاس ررط ولع آلف



 و
 ةَلَداَجُمْلا ةَرَّو و

 2 2 74 00 05 2مرد ع كس 9-5 كارو

 يأ َنورْشِع و ناتنث ةينذم ةلداجبملا ةروس

 «» ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ّىَلَع تن اهل َلاَق ناك اَهنِمٌرِجاَطُمْلا اَهجْوَز ىف ئبنلا اَهيأ كعجاَرت كلَلِداَجت ىتلا لق هللا عمَسْدق 5 داو منوم ساقوم امو 2 ا روع و ا رم ما لشد 9 ةدودش ” 0 موج
 2 مر ر2 يا د ل او 5 لأ لا كل اولل نع يرام ا يع تا اولا هل يا < أ نا آ ايا سلا ب اس
 نأ ْنِم ْمُهَدنِع ُدوُهْعَمْلا َوُه ام ىلَع ِهْيَلَع ٌُتَمْرَح اَهنأب اَهَب اجأف كلذ ْنَع ك8 ىبنلا ِتلاَس ْدَقَو ىما رهظك

 ل #0 62 م 1

 الل ل ا 0 0_2 يثدع# نىيفم ا # دع لمس حسبو ري خ كد < س يمهل يدش ه4 ا هذال مام

 اَهَنقاَقَو اَهَتَدَح وهلا ىلإ ىكتشتو ُتِماَصلا ُنْب ُسْوَ َوُهَو ةَبلعُت ثنب ةلوحخ َىِهَو ٍةَدَبَوم قرف بحؤم ٌراَهظِلا
 0 2 م را 22 م م - "م م ع م لع 3 00 2 تل ا َ اه 0 9 3 ريامشالام مو

 ءاَهْلاَوءاَظلا َنْيَب ٍِلأب و َءاَرِق ىِفَو ٍءاظلا ف مالا ٍتْمْعُدَأ نٌورهطتَي هلصا نوَرِهظِي َنْيِذلا مِلاَعماط ريِصب
 ْمُهتهما ْنإ مهم َنُهاَم ْمهْلاَسِن نم مم كلك ىلا ْعضْوَمْلَو توُلئاَْيَك ىرخأ ىو ةميِهحل مو ما ريس" وس و رعد 0 رات ” 2 وراس م مرر نهار 1 ع نع معد مل خإ

 را م عمو لدن رص“ و 2 2 موت *ءدددو م سامان نال ممل 0 4 4*4 سه ط صفق #

 َنإَو ابذك اًروزو لوقلا نم ارحنم ّنولوقيل ٍراَهظلاب مهنإو مهنّذلَو ٍءاَي البو ِءاَيوةَرمْهِب ىلا الإ
 مادارا م# وذاع عود واو عقم ول و 3 يكو عوف هم 20 ا < مد فد 2# عش ١

 نآب هيف ىَ اوَلاَق اَمِل َنٌوُدَوُعَي مث مِهِئاَسِن ْنِم َنْوَرِهظُي َنْيِذَلاَو ةرافكلاب ٍرِماَظُمْلل 4> ٌرْوفَع وفعل هلل

 يَ ُرْيِرحَمف ميرا ةرَمْلا ِفْصَونيٍراَهظلاٍدْوْصْفَم فال وه ذل اَهّنمٍرِماَظملاككاَسْمبُهوُفِاَُي
 مل ْنَمَق «ج ٌرْيبَخ َنْوْلَمْعَت اَمبهللاَو هب َنْوُطَع ون ْمُكِلذ يسلب اًساَمكي نأ ٍلْبق نم يَ اف
 نيم ُماقطإَف ماسلا يآ ْعِطَمْسَ ْمَل ْنَمَف  َْساَمكَي نآ ٍلْبَق ْنِم ِنْيَعِباََُم ٍنْيَرهَش ُماَيِصَف دبر ذِجَ
 دلل ٍتْوُه ٍبِلَغ ْنِم ّدُم نْيِكْسِم لك ِدْيَقُمْلا ىَلَع ٍقلطُمْلِ الُمَح اسامي نآ ٍلبَق نب أ لم انْيِكْسِم
 'هلا ُودَح ُةرْوُكْدَمْلا ماكخآلا ىل كلو 'هلْوُسَرو للاب اً ِةرََكلا ىف فيقتل نأ كلذ

 اس ماو موو ريم عض سطل سار“ ور راك هك يور عموم جب 0ك سش معا ص للمصور ل و شحم و

 اَمُك لذ اًوتبك ُهَلْوُسَرَو هللا َنْرُمِاَحُي َِنْوُداَحُي َنْيِذْلا َّنإ ْمِلْوُم + ميلا ٌباَذَع اهب َنْيِرِفْكَلَِو
 مدراتتا يم 1 2 اا ع 0 0 هما رورو ار ل موال اق 06 : 5-7 8 0

 ٍلْوَسَرلا ٍقُدِص ىلع ٍةَلَذ "تيب تيا اَنلَزنا ُدَقَو ْمُهَلُسَر مهتفلاخم ىف مهلبق نم َنيِذلا تبك



 اسمر 14 هحط د تارا ةروسء رسوب تلم نال الريف ررشو#ج رت نتن اك

 هللا ةصخا اًوُلِمَغ اَمب مه ًاعيِمَج هللا ْمُهنَعبَي مو ِةَناَهَو اَذ 439 ٌنيِهُم ُباَذَع ٍتاَيذلاب نْيِرِفْكْللَو

 ىف اقف تاروت | ىفف ام ملعب هلا ّنآ مَلْعَتَرَت ملأ أج ٌدْيِهَع يَض لك ىلع هللاَو ” ُهْوْسْنَو
 نم نذل مُهُسِداسَوُه ال ٍةَسْمح الو يلي مَعَ لإ لف ىوخجّن نم نوكيا ضْاأ
 ٍءْىَش لكب هللا َّنإ ميلا موي اًولِوع ام ْمُهْعَني من * ”اؤناك ام ِْهَعَم وه الإ تك الو كلذ
 مئالأب َنْوَجَتيو نع اَُ اَمِ َنُْْوعَي ْمُث ىوججنلا ٍنَع اوه َنيذْلا ىلإ ظن رت ملا ه> ْميِلَع

 ْمُهنْدَحُت ىأ ْمِهْيجاََت ْنِم كوفي اًوْئاك اّمَح لي بتل ْمُهاَهَن وهيل ْمُهَوٌِلْوُسَرلا ِتْيِصْعَم َو ناَوْدعْلاَو

 هب يحب ملام ئبنل اهي ميا َكْوّيَح كو اج اويل مهبول ىف اول نوما لإ نظن

 ةدلا نِم لو املا انبذَعُي الم الْوَل ُمهِسْفلأ يف َنْوَلْوقَيو ُتْوَمْلا ىَ َكِيَلَ ماَسَآ مُهلْوَف مهول

 اذ اون َنْيَِل ايي ّىِه «هورْيِصَمْلا ٌسْئِبَق ًهتوَلصَي منهج ْمهْبْسَح اي ناك لإ يب سيل هَ

 هلا اوُئاَ وَلاَ ريل اوَجنتو ٍلْوسَرلا ِتَيِصْعَمَو ِناَوُدْعْلَو منالأب وج ات الَف ميج انت

 َسْيَلَو وَما َنيَّلا َنْرُحَيل ورعب نطْيشلا َنِم موُحَنَو مئالاب ىؤجنلا اَمنإ 0ج َنْوُرَسْحَتهْيَلإ ٌكِذْلا
 ٌلْيقاَذإ اوما َنْيِذَلااَهُي اب ب١ ١٠ َنْوَنِمْوَمْلا لكل هللا ىَلَع َو هَبَداَرِإ ْىَأ هللا نُذإب لإ انيش مِهَراَصِب 72

 يحمر ىفو مداح نم ندي ىََح ركل وأ ا سلطملا ىف اس اوُحْسفَ مك
 اًوُرْشْناَف ِتاَرْيَحْلا َنِم اَهِرْيَغَو ةولّصلا ىلإ ومو اًوُرُُل ليَ ذَا ىف مك هللا حَسَْ اوُحَسْفاَف

 ملا وأ ناعم َو كب ىف ةغاطلاب مكن ام نَا عفر امه يلا يسب وءارق فَ

 مئدرأ َلوْسّولا ْمَْيج ان ا اما َنْيِذْل اهيا ب. .> ٌرْبَح ولعت امُهلَو حلا ىف وجود

 اًوُدِجَن مل نإف مكون رَهطاَو ْمُكَل ُرْيَخ ٌكلِلذ “ةَقَدَص اَهَلبَم مُكوْجَ ل ُىََي نيب اَوُهَلَفف هناا

 "6و و واخت ىف قلع يع ارو يجز مادا نزف لا نلف ةرلقستإ

 ةَلِهَسُمْلا َنْيَب ٍِلأ ٍلاَحْدإَو اَهِلْيهْسَت و املأ ةيناثلا ِلاَدْبَو نْيَتَرْمَهْلا ٍقْيِقَحَتب كب متقفشأ ء هِلوَقب َكِلَذ سن

 َباَتَو ةَقْدّصلا اًولَعفت ُملْذإَف رْمملِل "َتَقَدَص ُمكروْجَ ىَذَي َنيِ الاقل نأ ٌنِممتْفحَأ أ هك ٌركو ىرختألا
 كلذ نعرف هل هللاوُعْيطَو ف وكول او ةولَصلا اوُمُقَف ان ء مكب ْعَحَرْمُكْيَلَع هللا

 مآ“ عد
 مانجو َنْوَلَمْعت ام ٌرْيبح هللاَو

 هميحرلا نمحرلا هللا مسب لو لق آل لسن ين سلواي قدوس. 0
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 02 )شالح اهمكسرب شذ( اقدر دايعس بآ ريكس كت سبأ ىل كتلي كت روك اذ لاقت لا

 هول ايا رس نا ول ايكت فاير د لس سة دقلا لوسر بحب فس تدي ىلا 1! ايديك ىما رهظك ىلع تناك سس دار اهبل |

 تنب لوقترد# ع لاجوم مات شيب قوي حسداهظ ل اهقارد اله روتسو ليم اكنلا حس ذكي كا يج_عس قأوم مارت دنداغ سا
 وب ع اًضوعدلاب كرم وشم ىو نسروا قافر»» لابتي! ) لقت رك يكنس لاعتاددا( تماص نب لارج شدا وقر

 هنع مكبس لادتشلاهق رن( تي تاءاكر رايز ولتقتاى لونود لات شارو( كح ل اجرماس وجب لعد للاي رو
 تءارق ل يأدوا-ايكايدركم اذداوكا تاهت نو رهظتي لم لسا« نو رهظب) ل تس ل رام كو لوج جس( لاو نسج ) الا تكد وكب بس الأو

 0 ليفت قي قرسوو دوا تس ب م كزو ل نوللات تءارق قرم د دوا جس رخجتاس كس فلا نايمرد لس فير وا اهوا ان ني

 نو يا رزان دواز ىف اللا )- لت ىتو نا ول لب "كنا لا سك ” اك تااودعس نول دي قي احس ل

 يدرك ف اعم ىلا ختدشلا انيق روا - نب تك تاب( طا ) ثوجتروا لوقتم ان كيا بش الب( جل رذ كس راههظ ) توله ودوا انج وكنا نل

 نر الم" كتاب فر ارم لو تس /رابظتس لاول دك يا كاولوجر وا( جل رؤ لح هراذكو لس او نس دكراببظ )لب كسأو نيد لشكل او

 و مارت اك ديت نتن فاظ كس رصتققم كس راههظج ركل ووك ديب لوم كرام عررط للا لإن تيس ايان كف اظ كس راههظ د لذ تساي
 امج )مت اب ل وفود كه أبكي حس لاا( ع مذ كح مئواخ رك د اذ آمال ل ) « غركءازآ اكىدتابإي مال كياممذ ل نا 8 ( ا:اج
 اوتو ترسم( ىدنابايمالغ)وك تردي سرت دإل كبس دابة ايتهشااددا_ جس ىلاج لك تدعمنا لي دل التخ( كسك
 اسم مذ ل سوق ترب: قب ( هس طور )وب حس ضرب لي ركاتخا مئاب كه تس للا لذ سور كس تيوس دن هيس مذ كس

 ل رافال )ي( رك هك يئاذف عراه دايز كرين ين - م د كل ومكر ريتموكق لب لمي سس عرامج لل. الحكباهك ونيس

 ب باع( هدو فيت )لأ درر كك كس لورفاكروا ل ل دع لا( ماا هك )يدا آل ناميا قي لوسو شاك هس كلل 1( توب

 كس كت فلا( ورب ) ليي ناهي كس لوه(اوسر) لبث كياوو لت ةس رك( ذر فالخ) تلال وسرودشلا كولو اكد
 ( ٌقاوسرو) تلزوك ولاد ذ# كراك( لك ماك )دوارب( ذوب ربت )- لو كس لان ماج الحك ل حك ف مترا لو سم لذ
 ولا كولي دوا حس اهكر رك وفك نقلا وج اكعد النجولن لاومت يكب سس اكن ارب - اك .الجهرابدد لاحت شلا#/ بسس نا ور ل: ابو باذعاك
 رواج لش لونا آب اس اجب بسر فنا( سمولحمرك يآ )لامر ف سيرتي لا ذس 0 تال شب نجرب هظلادوا لت كح لوجب

 نتا 5 لوم كك عراب رول همن هدام 2006 قوم سوما نوعي 1س وكس لوك للم نم زو

 الب - 111111

 تحس لش نين كم اك تدرب حايك يك سس قل مون لن لاس رف يرتب نول | لا نس يآ يك سرت دول كتاب رم كى اهتظلا بش
 حل نوييشوك من امل قف ضنك 1 لبو شل كن ايش لا رفات لكل وسرروا ىلدايزروا انكروا_اهحت ايكايدرك سول خلا

 رس ا) لاي كس يبست دوا( ليث دعس رك م لداسو ناطس ركون وفارس تن تس ركل ايشوك م لم لب ادوبي باهت ايدك
 اهل غييسادوا( تروم نحكي ماسلا ليث هتك تشم )يا رف لاما دفلوك يسآتس ل لات تس رمال تس اظفلا تيا الليث تس كا(

 مكس نا( ل لائأكك ب اكاوممولحم_ةسوم ىج ركاب نس دكمالس [ررط لا ) قد لت زم ليكي يع لاس دامت لس شا هتك لش .

 وكرم ىك للامر فات كل وسرروا ىفدايزروا دانك تورك الرس مسج !ولاو نايا ا < .تاكضاريوووسكس لوم لثاو للي سا توليب سل لاك

 58 رع ومان ) كلاس ٌءاح م بس ماب انك ند هر كس تاارواوركل اشرس 92 ا اند كمي ددا لاسر عل واوركتسم ل ايش

 هيون أكس داراك هللا لودي هو لئلا عل اة عر ل لد نولالسل جلو بوك( بير فيكس ) ناطي ع شكل ايشوكس
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 اس اح رستم ب 30 ]زج نوايا ةروسء الحسد راي و 33 دلج, نن لجر يفق هر ساطصتب سنك
 رت مح ل ل ب ووجب بسسسسبسم يبوس مسج ل ل ذا ذي جور ووو نب روب و1101 مم حم

 1( وررل جيم )ود لوك سس للك جابك مبج !ولاو نامياهسسا تس حرك كو نوم قت قنا وك ون طسروا اكس ابو ليئررض

 هرلايد لور مول( تاكل سيق تما رالي اجوم لل كك انس ا ارعركذ لشباب سلبى انتي ترض
 منا ( ةاحو بمب #زعك ل كس نوم اكتر ار )وم رعاك سس اجيك بسحب دوا اكس درو( ساعات لاا
 1 نولاو كاما نت م كآ ركرتلب ةسرد( 2 تنج) ىئاعترشلا_< د نس كس نسج لوفود ل تءارقكيا )ورك اوم سنك

 ولاو نايا هسا_جس رت ىرول كلاما بسو اقترشلا_بساوم اع مترج وكول لا( اكيعس ركوتلب )رول( ليج ك# او تش وكم كس اوج

 كف وم كاي رداع رتب عل تس رابقتي_هركاي درك تارك لي - قارس ا يا ون( وم ودارااك ا )ورك ا يك بك سعتس لوس ميج

 الاد فس ركوب متالاو ةسركف احم ( وكركم قرات: ) ى اعقل قوت دن توب( لك تاريخ ) ليك ( حس لاومبانك )سهل اجا
 هدروا ناش لوازم" لوو ) كس د مايك( ايكوم روع تيآلكا متر < ندب ررتوب سس ذكرت ارش قس

 ذكرة دي تل( كك ربك بس يلي فارق وارتجتاسس لس فلا كس هزمت ئرسد وردوا ركل دي سس فنئاوك رمت رم
 كس ذامن مول( ركل لاو ناولاقير) ل. رف تمانع لاح دابرتذ#_ لات ثا دوا ركن( تار بج وس( تجب كتب )تس
 ربت رول ىكل اها بسس داببتتل اعت شارو( ورك حك ىدنب اي للم اكحا نلا ثم )ورك اء انبك اكل وسرو دفلاروادركاب د تيس د ق كن دوا 5: درج
 اك" عنللا

3 

 -انركم الكرار اب شت لو كسل مازابج ل ابيات ل ءلدابجسكل داجت باجا ىنعمب هللا عمس دق. 500 رو

 : د. تعارف كنا ميلا عل وبل مسا أعرب نزول نولتاقي نورهاظي نيذلا

 ىدت فيان فرط كرمت فاضا كءاضزيت انو: لارا هظعتس ىدناب يارب بحاص ل وقب ين انج < قات دارعحس لاا مه ءاسن نم
 تاجا لك عراك ف .حولتم ارب لس راهيظ_ايكرابيظ سس كدت لارج وايلر رات نس 11 تزاما لك لارا كم ترو انج

 -/ لور اهل سا كل وب سنوي ايدي ضلي زيد تاجا لول كورن لاكراهبظ لش تروص اول د

 بت تزاجااعرشركي الا يباح جيد ىكرشتل م ذوب ماتعس لا. قش لا لوم للاب طقيقح قوي قس مهما نهناه
 -انهكوتراروتم خراو زا نامؤملا تامه ياتيك ام ىك اضر

 < تابلوتخمناعرش ل لوقلا نم ا ركنم
 داني ميشا تروك ىلا لياوكى ولكم كي لو لب ورابو تاج ارواح الط ركاروصقن يشكك ايي رواه تاير روز

 لوصا ل اوي يسايك ا يك قر اغار ب اعقوم ا ل وبال دقق لوصا_ جس ءاكدإي كت يب اجددا كك تابري و« مارت كل كس شي
 كسلا ؟انب برس اك رشي هرافكي رج جس بروم تب انس ضنا وم رفتم اكراهلللكالاح ب ا ىل م لابس اكزيجت عر ورش زج ماتا
 لا وق اج لك تصعنارم كب بسر رواوج بولطم ىتمترواوبم عرورشم بسكب عتب لب ترروص ل اولى رامبل ايك يدب باو
 إب آت لكك خورطو ري ردع اف لج لوب ولطم كلل _ لارواح اج ا عرش تخدرفوري رخازتم لبا كوم عر ورش لام ترروص

 2 نكاد يدب م م رك زرسوب داب دلب حس لاا ولطمو و لوب - لاك روصر نم هدافي 0 | لوب تبان كربلا

 دس مارت أ لا تبا قب اكضصاصت كل رك ازم كوول اعتب يب ٍط نوم رون ع بيس اك لا

 ىلا ىلدارع تما ذر كل وبوك ساني داري قت سكس اجا الس لاك لاك ديا كعس يتقي” راب ناورص اظن ذلاد
 مااروا ممر نكي اه اج وم راه عرامجب الابل ساج كك دم مارتتيينروا ىها رهظك اي ىماك ىلع تنا - اباه تس



 روس عا رس نع 14 011 كدا !جر وسال سطور ع 28 مششر لح نمل بريف ا

 نين قاد ليج نما قب تامر اضر [ررط كا هريغو تول «هلاغن ء ناك جيت جايك يقرب لام وك تارك سرمد د هدا طعس لا ذسكل
 اكس يكره لاش ايل جت سكس للا فرص ب الدم كس اوس رسود كياروا لت كير دامت لي للوقإلا ىلقلاش ماما -

 2 اجو ءرفاكذلا نكت ل اطوكا كح ىلا تبا نحس ضف لكي تصرت كادوا د لس مارتن لدا هداك دج
 لوجو ى مر كك ليك ع تين كمي رك مينو كروإ كح اج وه اب قالط قاع كت ينك الط نور كل وب افلا كاب

 ناو لاك رت 111 الي دات اغلا تيينرمخاركاروا

 : كح كوي عس قدي فالخرب كح تاباؤاربشلك < - م لاع حس تفوز ف اضم اولاث ام لا ولاق امل نودوعي مث

 ماما ةساذبكدوك ب دذ كس قرتسج فرص ليد فكس لا جس اف التخا اكغ 1ل لا ؟ كو ايكت رروص ووك كي اي انركت اطعم
 دوي فرس ليد زنك قئاش مارا نا جومدوكس رامجب ادد كيد لس مظل ماما -اًياجومدول اكسس راتب مز يدك للا
 لااوقا هدا يزستب سابع ن باريس ا” كينج _ اج وم دو فه درت ين الطوك لارج وثركارعبأر وفك راهب تن # اهو داك تس يسد

 كس يرج اظدوا- ترج درج وكر اهل لا لح تيم اج دعب كس سال مالسامكل ب نت دوك يد نكس دول نايفسروا لوم قع

 ل ركفاعوب هيكل نير ب يكل ئ اق دبي ونس مس وباروا ليث هس ذرب دوكاظافلاكءاهظر اي داب قش كس دوك يد

 ومر يرمي اقنع ارسل وق اب ع فو مربى لاس ءادتم يب جس ليصلك ونروص نيت كورافك حس لاب -ةبقر ريرحتف
 سلبي حة سرا زآقرتاب«مالغ تاجا كرام ى اددددا رامبل عسي لصاع_جس تسدجو كلر افدوا كة اجوض ربت ل وص
 ويت دنواخ ىدنباي كمطك ارواه كرام راي دابواوخ كنس راني د تيا فرصورافك < .اهايكرافغتسا يونا اير كا يار كا نس كمت تس
 -ال؛ ماع دن اب مالي < ليي ترعتارم لك عرامج اود تملا لك غرامج فرعي  هدافكك يدنا مال ضن كوع لوكور

 وه لاب تعفنم لكى دنا مال لل يضرغ_وم لوم قكل ان كب شاج ىرسو دروادخضتاب كيك رمج اي ءاناك ا دماء ا ذب يد انور فاك ومب ننادلسم
 داز أل مر عبو لاب روا هيي وكمالغ د آنا وءايكنادا تماتكل ديمي قا نس لسن انكر ذآ وك بج اكرر كا جس [نأساج يكل اوكا
 كوكا ل وودأي لذا رهتاب كس باج قت كي ايالذاي اب تاب لوفوو ناوي دانييانيج ىدناب مالغ لكلاب تلا اجو مادا رافك سسك

 رعب وأضروا لبكي وصح كيا كس مالف كتشم اي ومي ورك وا تمباتكل دب كب ف لس انركو اذ اوكب حاكم ىكاايمالغرم هاي انرك اذ اوك
 دل زال زنق اشماا_ه ب ةسمدايبالا 2 71117 وزنك زنح ل يمف 07 اي كوم لت لاك ركاز 1

 نمف .كرب لاك جراد بيعروا صب وبدر اكوج وب تس لسع مال تاذاف احلي ىرورض انركواز اوم الغ كال افر ص وم لق

 لك تقترب كيد نكس كل اء ماما فاالتخا لش ىف“ كف اج اي نكس ىدناب مال تدوص رعود كو رافكي مايصف دجي مل
 كح لوزور لم تروص كف سوم تكس لوفود نادم كس كس تايدورض ياو واوخ تبق كن لا اب لوم كل كس تصرخ واوخى دن ب مالغ
 ك فححبلا_لح لب اه هكر ع ذور بتل وهش ترورضز ادا لزج لاف ودرب كيد نك قفاشمايا نك اك اه ايكاداورافك ل رذ

 ليث دوجوم ىدتإي مالغركا تن كة اجاكس اناملك دم لاي تبق # اجايكرابتف اك ووجوسريغ اي كدوج وم قدا مالغ فرص يد
 كورافكيئانج-ص و6 تاجا كل وزور تروصرممومدما ز حس فرصا اوفو تبق ل تاز ادد كةلاج ايكداز ا لجأ بتل قس ماوخ

 هراقك الرب لبتأكت يق كن اايك ا يكرابتعااكى دناب مالف ديعببل راهو رافك كسرت فرط لاري باج كس امكان امك و وبي رخل

 ذآ نى ناددعون# عا روا ناضعر ل نايم ورقم ل تدور ةامود روأ < كس سنو 0 لاك سا

 سن ورولرسزاهكسوامدد(رامج الاب ل تروص فان عالب تروي ايانآ قرف لسا ىككيسس بو كرذع اى عررط ا ليث
 (لكاورروا رانج ذوب لابي ص ل امو مرا اكهس دورا لاس سس فوغ: قع لرزعلا دانس لنحروا ع د نك ر



 ا" ارأتم 14 00)» ةلداجلا ةروصال سوم 0 7 3 م لج« نام الجرن رشم رتل 0

 ل للان حرر ا 2052 هر و ا 07 ا رج لوووروزخز رالف و نا

 سَ لذ زودوتس ذر ع رامج ا ل ا قش ماما لام قرورضانج تقوي لش لاولود ترو نند كيدز

 لد زور لش تروص اك سي لسد او كضسيي وبا ماماروا اشم ا- جس درك حىازفنح طا« حدب سيق رف لول مب لل

 ضمك مكة اج ايل نام رتمك زور ع >+ كك اا نارا نايل لح لن اي وم رتوم حس رام زور مانت آف ايل يلزم دوق سار اوك

 وأرمزاروا حاجايلركراهتغااك و ور ناك سن تروصزتبم كل كلج لراس انت نلا لب متل لاك لك امو مدقم لتس ذود
 رول وب لي راج كلو زور ماي كيأ - 520 ووصل 200000 ةراقل هس لد ذؤرركع هس رب بما## ين بر لي 0 اهلرش سور

 ركوكر تح اسوكر صم سرس م ع او ل 21 اطرح رئارصقم اهب ضم ترروصو روك لي نومم يلا حس راج اكل وزود مام لاس رود

 وى دتاب ماا تثلج ترروصى رمت كورافكي حاعطاف عبطتسمي مل نمش - لح وم لتر صن تدع ككل جيس اهانحكر وس ذاوكل وزود
 هةر لس يداك لكلاب سمج رايي هيساعدب انكر تس زور لس ا لوب رطل ا

 اس دهس داك ودو# ايوج كيأأي نوبل عراصارحد ؟ن السيف الح احل أل وفيكم اسك جسدي ردطعرعارسيترج فاتك لت نفاط كتتكد
 فيدال ل ل اشم اراروا كل ام ماما ثم لإ ماج لتر وص بسس كيد زنك تح لد ارك ارك كثر وود اب رركادا تنم لا لا

 7 مورض اناني كي امور /مقفروا_-# سدوم اجو# لاعتساكهدايز انادج لش لا هتروا لطب كيا ناتلس ف حس باح سناب جسق

 كاد لايق كاس امتي نا لبق نه لش ل ااحك امك ل كوت رواجا 5 اا كتمت مروا لاكي 0-لا تحاباش <

 34 نوم لول ل وت رروص قسيت 2 وب 2 لوك يقم قم 1 أنما نكي و سير افك 26 دج راج للم كايسرو

 ر/قلطم وكب رت نومك كل | قلب نوعقاووررلا ريتمو قلم لبن تاكروا لج ل ا هدم رش كا اس امني نأ ليقن هك ركل
 4 [رراشلوإ هج انرج مولعملوصاىب ةزادردا لو تكد كلا كل وكر يقسو قلو خواص ليو وكس يفند فالف بك اجاب يقم

 تهل تاك ى ويب كر وبكر مش كدا كه رافكر عب لس رابظ سرج وشر لع اير فواشرا نويكق لطم و لوم ىرورضركار يق كد

 لأ راهو راكي الهكر وكول و“ اقروا قك وفا ارمالابي 21 اتتروكلا ارق نور كر اهي حاصروا فاغكي حاص

 افقي ترضخ[ سا ىلذ داعى لا ناداني ذلا كلا - دق ل لا اع الس اج اجب و ليقول دنا لعن لست هدافك يا
 ىلا 2 نيقيروا نق امك اونبك د2 تراقب ةدماؤسو لا زي وعشر ليما ع

 دهس دارم ل اشو تلف ةوسنو

 -<هدئاز نر واهسما7ناكرواريف ان وكيام

 _ح_ ووصقن تعسر كم لسهشلا لش لا ين“ ل واتت د ناار ل ان« قات قت دصع_ ئوجن

 لوقل تعا راع نايس جو كوم ثنو وج جس قلو تا 00 لاعب ررطع ايئشا_س لي بش لك وهوالا

 2 - زيي رول ظفاوب

 اج اهب دجتاسكس خر ف بسوق هويحربا« قلك ىلا نما« شملت نيا حسبو ىفطعر نجس لج تءارماع- رثكا الو
 و: فدذكن اضم ل ترروص لو هذ وهررصم وجر وا كوه رئاز ل و: حرك ف طرب لس

 مص عال ارواو ءارتنم لدا ب "1 مرت روصو ةرسودروأ لوي سس روت فاضم اف زوري وقوم نم ان قتشسروا وج كو ناسا

 لومي ءادتبم ىلوا ف طع عنك الوروارجتأكو لا

 -_ لجدار نول انموووب  رث ملا



 ا” اناربأتحع ا

 ا هو 0 هي ل ا ا

 اني د بادتج كيلع مالسلا كيد م هيكل, لوا قف قناع ني يبس اج انبكم السلا كالع لت تس اءرفاترار طخ لطترواادجس

 را علا لور لج ةلعدعلا
 شكون لم سنس لاج ىلاطيخ كك ذ.اهتاب فيلا ل وف اهلل مت اباىك كيد ًاروا تيريغ*ث_ناطييشلا نم ئوجنلا امنا
 د شي دئااكد اخ وستتم فرو شاك رورة ىلون لس ي هتك تفرعم لا هر بط دلك
 هج فني ركل كس لولاو ذكى ر ل تملي نا. هللا نذابالا ائيش مهراضب سيلو

 ايي د لك عيل سدت تس ءضن لون لاري باحس ١ وحسفت
 روصقمل يشل اق اهابكو ها تسبح قرع لل رش تو كطرش با رم باج لإ مز زج لوفودرطلا نربط اطل

 هي ووصتلارأ حب حس لج تعاتب و زامفدعإ كس ناذااب«جس
 5 اد لا تءليضف للاي ماعلا لك ئاخ ف ملعلا اوتوا نيذلا
 رواايند بحيروا زينتا نبع قفانمو صلخروا نورس لاوس تس رثكر وا عراقنا اكن لا اسمو ا رغ رق ل اقلب روطت ل يب ا مكوجن ىدي نيب

 - بتم كيو زفه لفتره بج اوكي 1-لا ايكو اةرص2_ذ_ لقرب ترخأك ك

 جس تنط لوا ذر هللا نافدواجايكوراشا مكيلع الفذ_ٌرضاح_ فرط تع فوذحرت كل ا-اودجت مل ناف
 كي سدت سل قت ذاك يه م اتبلاوبا ل اسيمج حس ىنتا كبي ليا_ لو لاق نت لي لسا اولعفت ملذا
 -هس ل كسسيطرتنلا

 < تلي ديح# ل اسوس ثلا يدق ل عروش تروص لارا - 0 ا زب فاكر

 هلو نايباكل ضد درب نامي للا لبن عر دريك تروم ا-اهق نايباكتليضف ىورغا كن اهيا للا شرت اكس ةروس لتي حررط ىلا
 -ايدركم وكاس مالسا كن 2 لش تييلبا ع تام

 4 وفود لب نادوبم لوصف: انماي لوم فاكموداوتج_ديكو كل كس نولاو ل ف الفلس لوسورثلا لس نوداحي نيذلا نا تيبآ

 -ت نإ يل

 5 وأب سأل ليقاذا ١ ونمأ نيذلا اهيا ايدمأ آر ل للسكس قار حس ملعب هللا نا رت ملا

 . ل قوي كل ثئاوخ كى رتسم ل لوبا لو تر حذو زانت تنب لوف كدي 0000 ..:لوزن ناش
 مارت كس شيم قويت تذ /راهظ لب اطم كس روت هاي يدى ا رهظك ىلع ا لكك رزيم
 لد ل التواي اكراضتتاركوعرضاح لش تمد اقم تررضفروا ليوم ناشي ب سس تلك زن كاع تروضل وخل للا قامو
 كربوشل م لاذع رم ل هيلع تمرح دقالا كارااه_ليداءر فب اطمكس جراد سيكل نتا قل 1س قر لوس

 ب قااطر ات هك مظفلاك ىف الط حرب وش شم“ ات لطركذ ار” ”ايكضرعر وا ؟ هو يك اكل دربك لكفللالي 1 ادركت ييوو_لكوع ماك
 ذ_رشسعي لاو شل نملك لوكاتب الغ هدايا ت_نألا ىتح ءىشب كناش ىف ترما اه-ايارفذ_ ج بآ لم



 .رلج» نال الجر يف رشم نالاكك

 نادل ارم را فو لارج قش ل طر ومب لزاتةي هللا عمسدق تاب 1 تا آيا كيلو ل ك و

 انعمس انا ل ىلاءرقيشت اء ترضح_ هيلا تكش لب هللا عم لداجت مل و هللا لوسر عم تلداج ثيح اهلقع نسحا اه لايع
 مارتعل_كس شيم حيك اياك ديب لي تيبباج لاحرمب- اهعمس دق هللاوهللا ىلا ىركشلا عمسن ملو لوسرلا عم ةلداجملا
 7 ل وبي تمرت ربا ىلا ا 270 لاق بجعم يسد ايوا ويك عي للم أعاك حرالصا ىلع تايآ كلا ل قاووم

 - مكتاهما نهنم نورهاظت ىناللا مكجاوزا لعجامو ايكيا رف ث بازتاةروم-ك
 0 ل را ا زلام_ةراهركل ْ

 2 هديبكروا هديك وناطس_لوم لزان قاس نيقنمروادوبم نزلا ىلا تملا تأ < تداثب كك قف ترضخ آروا
 هس[ررط كا لبا جذب بش شداسوروا ناي نا هطسم كان تسب ةعبي دوك وفارس لوي نك ءاهخ 2 رك اورج مج 22ج 2
 انب زجيرالول_ تل يك وم وكرسي سحروا لإن كس اهددب مل لن يب تيك كسلا ةساجج كركم السلا واس 1غ و ل وفور

 سكس ًاردب لارج _اهقهدايذ ا هك ارفف شلش ره افص ب آرت رميا ان لعلوم لذا ةءاحاذاو تهب آري لا ل وقل اب رقلا

 ناياردل_ن راع 2 ناوم_دايرفل_ لس دحلان ,(لوضحل وأ و امد ذسيآ ١ قار لكي رلرل اع روا لسمك

 اهكلاب تمي يللا لد لوكيل هس:لوكج 2ك لاب يان رب لاشك ارتكب ذا بآ جس فاضنااك
 م اكهدافنتساول بر غسل تس كاي وك كيتو رك رضاع لع تصدغ لكي اراد لاب حرر ىلا لوب لذا 0 |ذااونما نزلا

 00 1 لوقت ع نابلسي سس مس نب يذل قر زكراوك ان قرع لي وطير حررط ا قوي آ ان حتوم
 امد - اوعدك ن يصل لاا ةساجو مابيك رن يروا ليي بر قاكن اح تررضنخت ”نداراسم ات يكفى

 ري نك لك لكل وكول طي دبس لش * لوم لات لوسرلا مكنت عاذاكجآ عنا اكمل انحسار نفل تاو د

 ام سة رك لطرح وص نءدعس ف انج - لة كبس ىدنباب كسا كقدص تك مصل اتتسا بحاص ضب

 دق 28 ىبنلا تيج ان املك تنكف مهارد ةرشعب هتعبف « رانيد ىدنع ناك ىدعب دحا اهب لمعي الو ىلبق دحا اهب لمع

 اسي الف ةثالث متنكاذا لو 2 ركل اشراف ترضخ رميا خلا متقفشاا تلزنف تخسن مث امه رد ئوجن ىدي نيب تم

 روا كلاس ماما ءرمتيززبا سماع كك تورم دوا نا. ذرب مكي هس ثيد صر جاك تسير هنذ اب الا ثلاثلا نود نادثا ىج

 ,تبلا_عس ل بس ناكمااكذ#/ هديجنر لتويك_وم قلت كس رابمو بودنم اي وج لمراسل سلس بجاو قال س داون جس قي ساد قدوم

 ليلاس كل كس ف. انسوك وفا رلسم ف انمروا تح تنقيح ف نمو نلمؤم كب سدج -اهقف لبن مالسا تسارذتبا مك جس يب سس اد ىكتارطط> ضن
 كب لامتج - لت ساب كل كس تالا وص هريفورفسوك لا تارطت تبدوا حس لابتي با ايلكل يي السا بج نائب تس
 -قاءلاكح ”ترورضالىدنباي لا اومروج وم قب اهتدايتعا لاق ىئارج روا لم نو نك < نطو ورطق مس 7

 رواتماص نب لزا_ىت اجو مارت كل قي قدي حس لارواا دق بحليب مالسا ار اكره ...........:# ترش ل
 اهكرصلس_.لوابتؤكرارصايدايرف كل وظروا ل ىف“ سكس خد _.ي درك مقلق ىلا كح شيب ف#داهظردقاو كلا تنب لوف ىو كنا
 عمر ل كيب را هس تمر ان تصرتز ااه لب ياي ببس لوكا اكت مرت ى دبا لير اهلي لسع اكتب تناك

 5 د د نانو يازمان تب ل طا مغ ىلاحوم ليلي ربت ون حرقت لوكس نيس اب 00
 -له ماوي

 الار تع اذ ةففغدط ةياداجلا ةدوس رس



 وس حا رسم 14 حاط كداجلا ةروسا”ةرسموراي 2 الجم نلت لييرييضقجر رواه تنيك

 تيرن لك 9#: مارت وشكل اكس كاس دبا تاب روق ديت - ل تك كس راه كي د كس ح١١ :لإ تك كداب

 مي لاسم ىرورضر طرقت راهب [نكسركل الاعوكق ديب كندر انك م اكرابظ_ج مس 31 ووك ع فرط ى مش امد

 -الك

 صراع لطم ولد قرير كى وي تدل رغما فلل وه توك يسد يشع رقة ونيت... ..: راهظم اهدا

 لاجل لاكت تبسانم قل عيرثك ماض اهسرسود حرر كاد لوم تب مارت لوك دي حررط ىلا جس مارت نلت تين لاكن ام
 يئس اهلعاكنارلسم غل ان يرفاك ل ساجد وغلاب نارلسم ركوب باطخ لع مكس
 وم لكراهظ حس قدتاي باكل لسا ليطدارم لاي ديج حولكم لكوج حس ءاسن_ ا
 -_ رمي اذلككيد وزن تروا هد نك ركر يل_6

 - هللا كرما أم لعفت ئتح اهبرقت الف < ايكيابرف لش ثييدع_كس ل ر ما” اودكس لاردا تبت ىدير شا كك اداهرافك- د

 ومس يوت لاحم كانك ا ولك _احرم كوي اب تس د قالطرنو اوك ارواو جت هقاراا؟ك سبك اودابد بك سوس 4

 - لال كس هانكس طرشل_ك تبراذكل كن
 عرار بيس كاوا بوجودك 70 اطواببس كب 0 لك هدافكوبك 1 حي اوم لل اط تبعت اواو رافكر لا تحد اراربخإ_<

 -< لاك ةفرصرلب كوهش بجاو تجحوداراريخب مادا كسا تبا« اجدم حي رك اداهرافكد عب كس بوجو لفن يس ترج
 يضر ليث اج قكو افك تحج وارا لودب لن لأ اج تبجين هرافي اؤتلس ذكر يقعد يت سكسك جب تي ب
 -ه2 وج لراس بزل ترب ةدارار ار وا اكوه حسهدافكك را اكراهط ولحشو ل كبح وار

 ناايمرو كس ف الحك امكرلا ن لي_اهوم انركادا هرافكد رس قف ىل كت بصف #رم وشركا ناايعرو ك- تكره ذود اي دكا ذكى دنا ملغ

 < ل ةه ل كوه هانكت بلا لكسر ورض كو رافكي دك ول ركب

 اكوادارجل رذ كس ذالك امكر والو زور فر صو راك كح لا ل لكى دن ؛مالف لتتم ذ للتو
 باز | روس لصقل قات راهظروا لن كك زك تكلس نب ةراهل دمام روس ل اصول, روا لع 7 زك لق راكم ان روس م 20

 تب أ# انتم لب ويكو ف كتسروكل امو اني دانس يق بس وللا ميلع عيمس هللا نا -< كرك ع را متر نع اتهآ

 -ايد الج تءاراكن  وءأريهربك حس تاهقاذ كس 5. 21 ا كس ثيمبروا قدا ررف كلش كروز تبيع ترروكوو كتب لو

 رطب قطز قعدنا لبق نيد وو مهول علاه... واياك ارت لك رايظ عراف
 ى#لكاداهرافكل جس يي بع داماك ا قاس ددهكت ابودوبيب ل وقم انروا طاف كيا حس قريب قي بج لول اب هاج وج مارت كس شيب

 < فاوم»و لكبوم تلاع ىيلادج لمن تييباج دامب كو الطعح_ راهب لح تر كاكا قدي ري تك تدب مخي كس لاو كتدو

 وريبتح هرافكن وظع مالو ركاداهرافكف جيب حس هال ردك ويد دا كبل 6 اهومالف يس ىلا كرك ايتن ابا نكي
 -لث داب اسر مودرواورلد ىلع يارب ع كل كس تمحي



 امس اسي تمي 14 881 داي اةروسء حسو راي 1 ريع نال الجريح روم 2 ناله

 سم رطاخ سلشروا ناشي وك وئام ضيف زمو ويب _ نوداحي نيذلا نا......... .:عرالصا ل م 5 بتارآ

 كذ_ كليم كيلع قلمي لج للسكس حرالصا ل شاعسرواب ه”ةىرط ىلا 00

 ل نارا ركاربب تين ل كس لولاو ذ 12 فتم دك نس أ وتالواب سب فتجد وا-ايك 25 715 523

 دس آ كس دولايدااوكن لابي دات بأ لكس اركي ف هد كلو نتن قيد اومحبر ص قرع ب سس وبمن

 هداقتتسا كرد بدازتروطب هذلث اسا ب لظ ش لراددلا اريج سشكلو دافتتسا ىو خس حررط كل وفا كتل لاينسى نلا نس لاولاد
 دورك داس ا حس اع قئدو/ عرورش رسودرواهس قتدوم مب انكك ياي هس قد ا ىرسود عك قدام تكانت فال تنرتما

 اقب بكري لورسؤدروأ ساه اوربي ضب ررط كا اومراوك لاو لور او أ اره بضم نار 7 تبر سك

 تس كري انائبط رك تلح لاك وروكن احس قالا تيا تأ تس قرم لب دلي ترضخ آكل كس ل النج بر قى فروا

 لل ع ذك ره للا نلسنل_سا؟ كوم بكد اع لرب زجر قيس كو اداداسس بعجلة مدرك اوك بردا
 هل رادع دول ةدودك_ لأم للون دس جسد لايسرد نغ بر كؤك يح يجب نصلي سا سن كي درك مال لي ادا كمل

 جراك تابع اك كج كورد نا لوقو يروا للا فرك جير راد # كس رادلا هدول تروا الاف امناودئاذف حس تصر
 ايت ايل اووى دنباي لاى دلج كل لاا ةسايايك يرضى ذالك د
 وفك كليا كيا بس »و لاب كس للا نايا تر بجو فرط كن لا اي جس لكى داي ماكس تب كس رمبرك كنا ينم هون هللا هاصحاا
 اج دكد ركل وك ند ل ارمكداداسدو لع

 لومراشي رتل تروص لإ ف ءاتقا وة وب وف رصرلا لن مروشم _ وجن نم نوكي اه...........: :قروش عل اكرارواوروشم

 0 1ك ركراياولود نا كل سا -اهق عرابي نيت ددع قط البي دعب كح فياروا لذ كك رورع لاط لع تالماعم مناك لاح
 ينمي مالا وداي عس بسس تفاظتقنو يادكا موو كل سا سئئرع قاطدج ترك ئادري دارفا جوك رون قاض ارك تيرطعح ب ل

 اج 1من اكل نكران اق هدوم حس ليت ىلا باتت كتنذاظرحب هت انك ا ايكيارئارظذكل أكسس ل نبتت تارت
 ن( شلادبخل_ كس 2 2 كب تاج كيا تاواسم توصل ةرمجتررطتح [ايتطا ري _ تجر تدار فا عر اياوسلس لا قاف او تيس: ساد“

 رسل 43 سس رك اينيتب تلك نا تالا قادغاكل لجلب نت حركي لع يتقي قون للجب اوهن نيذلا ىلا رت ملا - ات ايلم انا

 مام وروس_ كد وم ل اكل شمر تك ركن عتاب كتير طر واس ام ركمراشا فرط لون رس لوم اروا تن ركرسي

 -لوعل زان تايآس يل اة اصابك لقرارشسوا لال تى ار ايحمس قومي رات اكج اج يك حنس لوييشو كم !ل

 مالسر كدب يطعم لا ح_. اهب كس مكلعس لا وكي آن قت انمروا يدوب ثلا كيم اهب كوي ..........:ببساوج اكمال لس رم

 ىرابتؤ_ تي دامرف ليلو فرص لش باج بآل انآ آش ثييداحا_<س ايل ايد لع تايآ !نلاي 0

 خذ قق يآ ايدو جلظو ماسلا ك يلع ل باوج كس ماسلا ل قدوبي ذقت صنت اع ترض” ترم ليا أك ايمىت ليك ليلاو شل
 ايكذ_ شايك كلايخ ذمتي رفذ_ يو بآ ؟اهكايكذ لاا يارف كل ايذ ذقت ب! فلا لوس إي لوب قي دص- يا رفدنيل
 كس مالساس ءافكل جاف اهقف_ بيب ايانرك يورك لاي قي اليست اي درك بووك اا فتاك ارك بكك يلع فرص لي باوج شم ؟اهك
 تاما كغ _ارب دوك ولمج ليني لوم امالاجب رتب ع شرع بادآ كا نكي ايانبكدفلا كادبإي سس اج ايدك يلع فرص ياو



 نيم هع م دل نا برين شم ناك سعر 1 هد عار ايما روس مروا
 انك كم اذ لبث باوتب كس مالسرؤا جس اج انك يمال اتبا تيا الب -_ لدا مولطموج - قارس قرفك السكر رئاكل لإ ه<©تاو

 جست زامل ولا, ل ونود ك كس ررط حو تبلا + بولطتتمبادب

 منو ع بادر ايل ابامثالاب اوج ات الف وكن قفا نما ركبش لوك سا نك اوج 22111111 57
 اما نوم لئمولعمز اينتاو قرف ل نلا- لات كلي ل وفود ةروصرتوك 2 كين ىل اكن اودعد ثا لين تس كسل قاب
 لع سا[ تضارخو تدارشف اغرب لم لكبر دئدذاش وتكرم كا لإن متسبب قلاع قول: نا اضم لس ىوشلو ريال باد

 ود كياو[ ويش رم وفود قل وجا ىتيصخ جرا نما رقووالكس ضارب بس لاكن يت كي قيس لش لوفد ل جس ىلوم ترث قلك
 نر ةعركادج سس رس

 ىكناطيش بسيب كج اح انكر واي وك وفا ردم قتل كس نس كري وك وف راسى عانق نم_ناطيشلا نم ىوجنلا امنا
 لاب ليم تاكبرب_وصننكال ومن متكاملا جس لن هاب كس دل بس تس ايك قس حس تا سس كر كب اكنااووروا_بتس تدار
 اك ضو رك وعيت كد [كيأ لع لابس للي ثيي داحا - جبس يح انحر سور مجرب هلا غييسا اجب كح وبري ك_ سا تعريب
 هس هاشرابدااكت ولبس انف بدا تول يهلك تكلس تيل الس يوري يتب رك وكي

 نم_هاتباوب رقاكي آنتي لم سال رابع كرف روض اوحسفت مكل ليق اذاو...........:كمي 2 كلا

 اكددافتنسا جردب .جردوكب سلا ند همدزرمم اداري كس ىلا قل "لم بيتا ف روضتولر اوصرياكارك ل1 ل 0

 هك فاه لك هدداوقيير ايانركت عاملا لكم اكحاهس لاك ررص ب شرت ى اننا كا اب اجيد مات طبطو مرداس نوم
 2ك كس مارآ اب تدابع يورو لا رم ص .رظل لح راصم ىلا وم انما زب رع سورا ل ديجلم لك سود تس لجل يأ

 ركب الس يبو ردا ربا مالسا كي باه لكل رسب نوع لا ةةشماكهدريثإ كسل حس ترورض تح ولغ
 نامياو مر ا_ج انج عما وتصروا_ع الصبي زهتو ب دارك انا مك عجروا نامياايم ونما نيذلا هللا عفري اناملك اسوم“ لاا

 «نيددب لئاج ماكي هلا هعفر هلل عضا وت نم .لث تاج ةكككرجج انك ساروا لي ةلكئر دق ىا لإ سك ل بتاع تالاكر دق لل
 مك ووو نبش نم لارج _ايدركلا انو حس للاي دايت لوك ابدءايداحتا حس لابي لوك اك ذيب تبا ضي - «سربت

 رباط طن اهيا 0 امو هده رس الا تاج رورنأب كل لس ناميا ل ارك ةسج سود! ل نرداخ تس هرعو ل تجب ىرتك

 هلت للة لسرج امس ضرو ليي تل كوع هدايز لا الخاو ترس نامياد ملوك تاجردىدتلبدي زم ل ناله

 نين ةقدص مكوؤجن ىدي نيب اوم دقف........:عراصم كت ارت لبكي حس لارواولفى وص سلا لوسر

 هدافنتساول ورسود كس رك الرس لش لاف اب مت ريغ قي نرسم تروا يار تنقواكي أك كر سس تسال لاذع ول

 لكلا قة لش تح -ايكايد ماك تار ين لبكي تس لكس ل لات. رفد عرفا بسب نفاخاو تدع ضيم ببساكت واكد تج

 كب قدص لا راي لوم ب رتعم مت ام لتر قسرادقم نش لوك لذ كل كلذ لإ ءارقم فلكل تاياور نايل 1ل جرا دقم لوك
 ثهتب دالك ةنيق ام تاجنيس. زل كر ورضربف ايا لع صلتريغو صلت وك لاوومدادا لكل وصرت حررط ل ا_هن عدلا
 - لكسب وأرثلا ليش هديل كا 511 نا طسسروا كس

 لسن رص لال < ناي ألك رمح_ل آل بئس اك 0 تدوط ماهر مك 21 الع اتوب مولع تس تاياورروا ١ولعفت ملذاف



 1 85 7 شل 35 5
 مول اح رس د ل 00 رع او روس ا ا م ش م راطت» عت اج ريسفر نورا 2 نجلا
 تحتج تحتتت أ تول وش 222 22 جل لسحر جيس م سس م م و ينو م يي 22و 2 7ص م وريبجعي

 و7 وردك نترمب لش تع اطا كم اك> ا نلاك سس اج ايلاييا قوت قو ساو اينو لسا عسوو بج ادقرصتقموج اكس الد قدص_بس اين
 -(ةاجوم سفن كن اكسس خا لب ليل او فوه روض وا

 عمى لكاس ىلا ب سنن رالصا_ (ح- ليو لك اازهكب بس اك تا ظعووكمداذكى ١ نوظع وت مكلأ.. .. .:لولس فت اطل

 ير ايانركل ل وصشا. هوو / ةراشمر تايب راو اهم هتلاكا ةراشم_ ري

 5 يللا ةراغمع ل اسر ىكزاوج لس ولن ل عرس تول سا ئوقتلاو ربلاب اوجانتو

 د ترا شرم اشم للك بسادآ 1[ ”حسدابتناكس موكا 5 رجب وكل ليق اذا

 ريما آى بامصا لس ناك ياك قيادى رك مو تيان تامل كل اوكا مراح سس ونما نيذلا هللا عف 7

 تامر ماج كىاح تاباكراحب قدم كر تحس كج يب مولح رطل ناد ةقدص مكو جن ىدي نيب اومدقف
 ممم ع

 ب لثاني ناكل اكلك قوتي دييديوك رباط ل اوم مولخ سس لاا -اومدقت نا متقفشا ع

 َنوُقِفانُمْلا ىأ مه اَماهِهْيَلَع هللا بِضْغ ُدوُهَيل ُمُه ًاموق َنْوُمِفاَنملا مه اوّل وت َنْهِذْلا ىلإ رطنَت َر رق ملأ

 مهنا مهلوق ىأ بذكلا ىَلَع َنوَفِلْحَي و نْوُيدبَدُم ْمُه لب دوه نم ْمُهنِم اَلَو َنيِمْوُمْا نم ْمُكدَ
 اًوناكاَم اس ْمُهّل * اَدْيِدَش اًباَذَع ْمُهَل هللا دع هيف نواح مه اج َنْوْمْلْعَيْمُهَو نوم

 ُنَع َنْيِمْوُمْل اهب اًوُدَصُف ْمهِلَوْمآَو ْمهِسْفْنأ عار ةن ْمُهَناَمُيأ اًوُدَخَتإ ْئِصاَحَمل َنِم 4 هج َنْوُلَمْعَي
 مُهنَع ىنغت ْنأ ٍةناَمِْوُذ 40ج َنيهُم ٌباَذَع ْمُهَلَف مِن دو مهب مهنف داهجلا يأ هلا ليس

 نؤللخ ايف ْمُه الا ٌبحضَأ تلو نعال ايش هبَدع نول َنَ ” مها الو ْمُهلاَوم

 مهنا َنْوْبَسُحَيَو ْمُكَل َنفِْحياَمَك وني مهن هَل َنوفِلخَبق ًاعيوج ذل ُمُهّتَني َمْوَي زخأأ 4
 مهبل ىلؤتني دوت بهو كلامه هَ الأ يأ 1ج ةرجالا نف فاح عفت نب مش ىلع

 مه ناطيشلا بّزح َّنإ ا ُهْعاَبْتا ناَطْيّصلا ب 0 كلتلوأ هللا ركذ مُهلسنأَف 1 مهبعاطب نيا

 َبتك َنيولعَمْا 40٠ َنْيِلْذآْلا ىف كيلو وسو هللا َنوُمِلاَحُي نْوْداَحُي َنْيِذَلا نإ < .«) َنْوُرِسْحْلا
 <19 ٌرْيِزَع ٌىِوَق هلل نأ كفيسلا وأ ةّجحْلاب يلع انأ نلغال قو ٍظَوُفحَمْلا حْوَللا ىف هللا

 أ ًاًوناك ْوَلَو هَلْوُسَر ل هَلاَذآَح ْنَم َنْوُفِداَصُي ِنْوُداَوْيِرخ الأ ِمْويْلاَو هللاب َنْوْسمْؤُي امْوَق دجال
 ٍءْوَسلاب ْمُهَنْوُدصُمَي لَ م وأ مهتاَوخا زأ ْمُه ءاَنْبأ وأ َنيِِموُمْلا ىأ مه ءاَبا َنْوُداَحُمل

 ىف تاك مُهْنوداَوُي ال َنِنل كلبتوأ ةَباَحَّصلا َنَم ٍةَعاَمَجِ َعفَو امك ناَمِيئالا ىلَع مُهْْولَفُيَو
 مب 2+ «ندلح

 هيف َنيِدِلَ رهن اجت نم ربت تحب مهل ديو لت هل ِروب جْوّرب ْمُهديقَو نامي مهل



 2 : 7 ةا”ذ سك 3 1 ردد و قو و
 َّنإ الا ُهْيَْن َنْوُبَتْجَيَو هرمأ نوعبتي للا برج كليكلوا هب] رب « ُهنَع اًوْضَرَو ِهِتَعاَطِب مهن هللا ىِضَر

  َنْوُرياَمْلا 09 َنْوُحِلفُمْلا مهلا بْرَح
 يس ايكي ضمت لاري نج 20 قود و 0 لوكولسمل اوج اورج نشمي 0 قرن لوول نا ةس يآ اي ا ممر

 ) ليث تس امك يم تايوتا( ل # لوزاوفا وولي لجدوبم شي ) لين لب ناموا( لش ننس ) نيج لع مت ولن ( نيقلزم ) كلو

 كس < اهكرركايبع باع تنل كس نا ف ىلاقتدفلا ( لين ف # وبل ب تاب ل اوومك 3 ىو ةتساج هدرا( للون نامه ولي ىلا كلم

 لوم ىلا )رج هس اصكرانبر هستل كس( تظافت كن اجد لاء ياو وم يا ذس لومناد لإن سكيك دانك ) ماكتسس ذب بوو كنت
 هس الاو سوم ب اعاك( تمابا) تلك ناوس( كش واللا 2س 27 تداج) ل رم تح ر ةك هرعس هار كدشلا ( وكل وفرط ون رؤس

 زور لا( كح داي يآ ) ل كس اوبس داش ل للا- يق زود كليك لاكي ذك احس( با ذه ذلادالداد لا كسا

 هك يمنع اس رابنت حررط رن( لن نس وول 04 لب امك يم ىككروضت ل سار وس_ اك اهنا هراي هدوكب سس ادق بج وأ

 ملكة لوب بخ( كة ساجوم دافع غن اهل وك« لب ترخآ حرر ايند) لون لن تلاع هدى ثم محبك سيتتت لاول هوروا- ل ساب

 _قداطداي كا دضوكن ا ذس لاوس( ذكى ورتب كن اطيخ )< ايلرك( وبات ) طلت رول فس ناطر نا. لين دس وجب تس شب تكلي

 2 كعشا ائمى,ل وسر لس 21 اروادقلا لولوج بهسالاو هل دمدابدب رورو ورك اكن طيش كولن 2 (راكورج) هدرل اكن اطيش لوي

 بلا ربت ريعروا لعل( ايدام رف لصفر ل طموفك ىول)- دول تسإب رب فس هللا لو لش وكول( هدروخ تسلك ) لبن ذ تي ل
 هكخلا بآل ب تكد نامب ارب ند كس تم ايقروارب ثلا كولو - ل تس مورو كال لاقشارقرلا قروي رول سس لع )4 ليد

 0و يتبل لامي باب( نضام ) ووك يأ تالقرب م كس لوسرو هيلا وج نر ل ال ا ل سر

 رك لوعتا ح راس اريسس_ لش جرم هاش كس كقول اب ناصقفون ناس هدى امبياهورلأب كس نوئاطس

 )شين ذا هس. (دركطوبضضرلنارواعس ايدرك سبق نامي نشا( كس وم قلتي سس لوز #1 ةيساتج )لك نولز لس لولو أننا( ع ايامكذ

 نبك اررتانرف لوا كح لج را شيمب هو لعب نيت كو كداب سرين نت كس ركل زف تاغ اياد حسا روأ

 زيئب تس تعنارم كن ادوا كدت اي لمس لا)هورلا اكدلا يكس لوب قار( حس بالكس للا هوروا اوم قاد تس كلا( تس

 -<س( بايماك )الاد ذساي رالف تهدر ظنا للاب دف ( لو ةسك

 وم لكل يع بارعا لكي اجاني فناتسلمج كي كلا - لب قرم سبك رك ملت ا مكنم مهام. 00 و

 قرسوو _ للوم تار فرط ك ورفاكددبي ريم صروا_جس عتاد فرط كن نام مر يطيف اك لانشون 508 نائم قش
 تفصك وتوكل اكس يب ترروصت رسمت كس لل ر تو تلبي تروص لاك اجاببك اوك سلاح كس لطف كاولؤفا كبس ب تسدوص

 نيا نمدنروا لون لب لوقا لس دوبي قم كوم تتار تفرط ولاد هس كندر لم ردا لوه دوبي م ترم اكرمك اة اجاهك يمان
 تنال 7 نورس رن ل و 1 تسرروصيل طع نب !لوقب_ 9م- تباوعس نانا: انمووجو اب لس للا 10

 موي هئانغ نم ائيش ىا_.[نلسوب قب 0 ا 1-0
 ع اكسبب يكف رظه ين .رارك ايكو راشا فرط كف وجرب لوعفملس لا سرا ذ#رف مهنعبي

 ديف ( وباقي ثنوا'ق تك لبالا تذح ماقتسا روا ذاععتسا تج وم ذاهتساعب كس ليطقتب_ لع تلاح لاك ليطلب ظفار ذولا

 * ممر مرسم 14 081ه دلداجل اق روس انساب ربحا

 هل( مك 5



 مماحا رسمت 1:4 081ج دابا ةروس خسف أي ب مشو نا ريب ىرشو سم تنل

 -لت هذ

 تهتس مهل اكسس دو كة وهن شاظغاءو 2 رك شارك وج نق انم_ مهاسناف

 -ايك ا يكراتيس نالذا لم أي قت ل نيلذالا ىف
 ىو حامل لع قي. اوك تكن اسف كييك يال كل كس ريك ا نيل باوجج ل لا جس ندم أت بنتكلكو هللا بتك
 كس ةرضن وس لو هلع كس ناب ف لكك ردد روب رياك اجو بادجاكف وذ "نيل تو لا ايل قلب تكس

 لرب ل ضتاروا ىلا تضر لذ لتبروا لن تك تيب امو ناب م هدو ترم نلجا- ل تلد ارملادهس ساد نر ردا نتن
 تهب ارسم

 زوري اترك يهني واروبي لكل ل ب لاب ردات, بيرش لن لاك لاقتقو ترضخ آن [قفانم لت بد شارب ..........: لو ناش
 ا لزوم كن اطيش سوا رج لداك لج 2# ؟ضثبا آلي رف يقم ب آلت رف افي ثني رت نيس يقم بآ

 روادورك ؟نث نك ل ويالهبارب كح قاسم_رتردا يار فح ىلا بآ-س من علك, لبرج[ ل ربا ديعدحب كس لا
 سول نيذلا ىلا رت ملا تايب لاهل سدرك !فطروا كك رك لا
 ب ني لكددبوو 0000 0 ان ا او فكولاوةيسا فسأل رجلا نو ديبعوبا دج انج مه ءابا اوناك الو

 نكا ىنعد- اىتاي تزاجا سد تكرر حسا روضترواهخ دم شئ الس دك تنقو لاو ىد تدك كباس لادم
 و ىعمس ةلزنمب ىدنع كنا ملعن اما ركب ابا اي بكسفتب انعتم .عدركوررك ار ذ_ اج ترضخ ارك ائلو الا ةلهولا ىف
 لن ماش نب صاع لوصام غيب فرخ تررضحزين الا رام وأ يك بريح ملاحي نيس لا تدوزرغ ليكن ب بحصماذه ىلع . ىرصبإ

 لارا لم راديو وأد تع نإ ريلو ريش نوادكو لدتا. ةديبا«ز رم اكرر عر واوأو 2-8

 قكعررطوا_ هوم لاس قلي رو دول و عقاولا ل ررط لت َ سال لين توم لغ_وو_كوج نق زم 0 0

 يلا جل ل فسر ود تيتا رك لإ تيارا عرج درل كرد فرط ل وفودرجاظوو اتم لاك سو كري ناد

 وناس لت اجاهك يم وجاد جوب ناب لحس ذي ناجتاروا قري دوا-<ايك رف مهنم الو مكدم مهام
 0 لدامغعا خيساركالو ندقياكتيانياوك
 دل نو نا راف وح فرعا و نعت سؤ نا عرةنع مهناميا١ وذختا

 نو فروا انذار حس تلصف ىلا كس اكس طلال. نكسوءايكروا ثوم اك جدد لس برأ نب حس لاك ل ايانلاكن ماك نيا
 ام للاب سة تادياش-لث سد ل# لاي تا كذب لين دايشوع ذب مك
 ادقاكاتبر لاا كي حاج احامومف وامور طا نردد لداكل اجت ايلا وباقي لم ناطيخ تم ناطيشلا مهيلع ذوحتسا

 هلاك يك وماناوكت اولد لاك ان ذوعيا طئاباكت تقام لايحب لك ارك د تد دفرب ثوم سس كبر شري اج زج لوك
 عشدم» كك لسلام احرف [ىادج ةرازد جس با يقي ماير لافيخ؟ كلج توجب يك 1

 لل لوكا اراك تباع

 مك جساكج يكدشلا- ل لي زوم اك 50 ا وداحي نيذلا نا



 لق اخص ح اح داق طش ام قنا اشم 010000905: ل 9050795951515 لح تا وس علا مم حا ترسم تمت 14 38 لج ديداجملا روس: 9 رسبأو اي سيو مشو لجم نمل لصرف جر رشد دمج رت نا
 2ك سومر وصتموفظم يربك لارا كس راك و م بل انى ققراكرفآ

 شارك كرا دناك اوتو وص ستفو ىلااكن اطبخ ركون اين ك حس انو مولخمس.أ.: ناطييشلا مهيلع ذ وحس: كول اف اطل

 - ةساجوم ترف اهسس نفل لاك حس ل ماوس يملا تحبس انوه مولعماسس اهوق دجت ال
 ريتاس رودس بيك سوم باو تايح كيل حس للا لان كل تسير وا مس ع بقر وأ عر ورب -هنع حورب مهدياو
 ماو
 ايكيا رف



 مرتي 14 ناطر شا روع .”ةرطما 5000 1 530 3 دل« نا لجرييضى شو مج 2 نالت

 ظ رشحل - اةروح

 يوم الربا ل ضاق لا

 ةيأ َنَوُرْسِع و عبر ةيِنَدَم رشحلا ةَرْوُس

 «) ميرا ٍنمْحَرلا هللا يسب
 َوُهَو « رثخالل بْيَِتاَمب نايا ىو هدم مال هزت ىأ "نب *ضرالا ىف امو ٍتاومَس "لا ىف ام هلل َحّبَس

 نمر يضل مه بتكلا لأ ْنِم اوُرفك َنْيِذّْلا جرْحَأ لا وه ِِعْْصَو كلم ىن «١و ُمْيِكَحْلاُرْيِزَعْلا
 ىنصر رش مقالج نأ ةريجاو ماشلا ىإ مفرش رع ٍرْشَحْا لول ِيدَمْلِب ْمهيِكاَسَم مهِراَيِدْنِم ِدْوُهَيا

 لآ ربح مهتغزاك مهن اَونَطَو اجو نأ, نوئيوُملا اهل مطار ىلإ هيطلج ىف هلع ىندت هللا

 طي مل ويحي مل تْيَح نم بَعوةرئآ هلل مها باذن هلل نتربَحل مَكهب َذْمهفْوْصُ

 ْمهِدْيَس ٍلعقب فْوَحْلااَهْمَضَو نْيعل نْوُكْسب بُعَرلا ْمِهبْوَلُق يف ىقلأ فَذَقَو َنْيموُمل ٍةَهج ْنِم مهلا
 ف ناني وسما هم بر نم تنزل دنيفشب نور ٍفرشالا ِنْب بعك

 ُمهْيَلَع ىطق ُهَّللا َبَتَك ْن اَْوَلَو « ٍراَصْبألا ىلوأ اًوُربتعاَف َنيِمْؤُمْلا ىِدُيَو مْ ِهيغَ
 ىف ْمُهَلَو ومَا نم مر لَم ام يْسلَو لقب ايلا ىف ْمُهَبدَعَل نطل ٠ َجْوُرَحلا ءالَجْلا
 ش َيدَض هللا نإ هللا َقآَُي نمو هَلوُسََو هلل اح اوُهاَس ْمُناِب تللذ و ٍرَلا باَدع رخال

 ىآ هللا نا اَِلْوصَأ ىلع َمئاَق اهْوُمَتكَرَ ولن دل نق َنيِمِلْسُم ا ْمتُعَطَق اَم ل -> باَقعْلا

 ِرمْثُمْلا رَحَشلا َمِطَق ّنآب مه موضي ىف وهل «م) يقفل علطقلا ىف نذل ىزحْملَو كلذ ئف مريخ

 الو ٍلْيَخ ودار ْنِم هيلع يسم اي ْمُكعَرْسآ 'مْفَجْوأ امه ْمُهْنِم هِلْوُ و ىلحت ُهَّللا ّدَر ءافأ اَّمَو ٌداَسَف

 ٍءْئَش لك ىلع َُللاَو ءآَشي ْنَم ىلع ُهَلْسُ طْلَسُي هلا َنكلَو فحم فو ات مل ىأ يلبإ باكر

 م يتلا ةيالا ىف ُهَعَم َركُذ ْنَمَو َمَلَسَو ِهيلَع هللا ىَلَص يلا هب ٌصَمخَبَو هيف ْمُكل ٌّنَح هد <»» ٌرْيِدَق



 'ءجارب ت1« هدر شكأةروسا هرفي 59 3: ا 3 دلو نالالجرييظأ ع رشو دمج 2نيلاك

 را ل سو ج41 لطلالو ىعل ران كر الر كك دا بارع هان احلا سا دو م 8# عس

 ىلا لأ ِْم هَوْسَو ىلع لاء آم مل راضنأل نب هلو امل هن طغت ؛ آَشَي ام دي

 هلل ىَلَص يل رف ىبرقْلا بِحاَص ىو ٍلوُسّرلَِوُءآََي ام هُم ُعبيَو ىرُقأ رار راق

 ا مو ا فق رنا كتم ا ُىِنَبَو مِشاَه نب : نم ْمُلَسَو هْيَلَع

 بنل هَفحَحُسَي ٍَِي , أ َنيولْسُملا ني ِِرَْس ىف عطَقمْلاِلْيب بسلا نْباَو نيم :دلا َنِةجاَْلا ىوَذ ٍنيكَمْلاَو

 ُنَو ماللا ىَتعَمي ىك اك قاب ُهَلَو رفق لد نبل نيل ةكان لغأتا
 كاطع مك مَ 2 م اغلا ني الوكت ةلؤف كيك ةنش ل ف زك د اَهَنْعْب_ ٌةَرْدَمَم

 3 باقل ُدْيِدَس هللا َّنإ ةللااوُقتاَو اوُهتناَف ُهنع مك هن اَمَو ُةُوُدْحَف ِِريْغَو ِءىَْلا َنِ : , لولا
 3 َ ل سارعو مس 17

 اق َنُ مهلاومأَو جراند نم از نيل نفر جهلا زيحف ىآ فولت تن ا

 هيسموحل

 وب َنْيِلاَو ْمهناَميِإ ىف «ثو َنوُقِدصلا ْمُه َتلِئلوأ ُهَلْوُسَرَو هللا َنْوُرْصنَيَو اناَوْضِرَو هللا َنَم
 سار ل

 ىف َنَوُدِجَي لَو ْمِهيَل جاه ْنَم َنوبحُي مِهلْيَق ْنِم ْاَصآلا ُمُهَو ُوُفْلا ْىَأ َناَمُيِإلاَو ةَئيِدَمْلاَراَذلا

 نوبي هب هضم ريِضنلا ُىِنَب لاَوُمآ ْنِم َنْيِرِجاَهمْل ىبنلا 1 ْىَأ اًوتوا ١ امم ًادسح ةَجاَح ْمهِرْوُدُص

 ىَلَع اًهَضْرِح ِهِسفن ل حش قي نمو كونا ىلإ هع ٌةَصاَصَح مهب ناك و مْ ىلع

 موي ىلإ ٍراَصنالاَو َنْيِرحاَهُمْلا دعب ْنِ مِهِدْعَب نِم و ءآَج َنيِذْلاَو أ> َنْوُحلْفُملا ْمْه كتلوُأف ٍِلاَمْلا

 َنيِّلِ ادم الغ انبْولُق ف ٌلَعْجَتالَو نايا انوقَبَس َنْيِّلا اَنناَوُحإلَو اَنَل رفع اَنْبَر َنْولْوقَي ةمِيِتل
 45 جر تور كراون
 هثلا) ل كبوج لش لع ذو كاس آل ث سكن ايب كاي دطلا مترلا نترلادثلا مد لان تاي "لن لس يعرج روس... 2
 قاد( ل قرر اكروا كل خا)< الاو تمم تتصدر ذهوروا( تسايكأيال سوم سل بيلقن لع هي ثلا اايرواحد از ماء كرجل اياك زل اياك

 جرار يدل دسرلا اشك اراب وت : دمي تل لوما ا كيم نول نا بح ضدوبي )وكب انك ئارافكا فس ضن -

 ل (!وناطسي ا١اهقتد ىنامكاداب( ايدركن لو الج لتر صون لا لن تفالضتامزن نيس فر راكرخ آرب وج فرط كم اش

 رطلاوسسس ( بازعك )هللا( كوم قروب رس لتس لك يعلق كك( عرب كنا نلاعوكن الا أمت امكن اك نس لوبا

 اهني بر لش سولدكس نارد «انق نوت يأ عس فرط وفا طس لاق ىكليخاكك اك اناس يلا ينل( باذعدد املك (
 فير واي رشت )هك ترابا( كرك ف اوي بكرا نا فوق تام ني شرد كنا يبعر_ايدلا 5 )ايد

 كح لونارفسروا وحاب ةييسادو ( ل ٍ احل هريغو ناي ذلك زج ىلا | قيساوج_ل اح )ول وركن تا( ب ذ# اع براء قاس

 وكلا( نرماكي ركل صيف )رباك هلك (انلاكن حس نا ) نوب نك الج ل تمسك نارا ثار واوركل صاع تربو وشناو اوس وكيس لوح

0 



 ٠0 حارمأتم 2 قر رس هدا ا هش لص نال يمرس 10 701
 1010017 رك اا ا اب رو 90و11 ملل اا 2 6 2 777ج7آ22277227آآ

 كَ لاي هس با ذعا# غر ذود لج تاخآ كك كس نااددا( اها يندجتاس نس ظاشر وبي دكا ايطعركارل رق رتردا ل )دوو از قت ين

 ع ند اخ الاو خي وا زعمت( وكلا ) ىلاقتدشلا هلع حرك سفلا زم كرا وج روا ىكتفلاغ ل وسع ىلاروادتنا تس نوال لاك

 ا رول( ع قد تزاباو م فس ىا) جس تس متل قئادضوس اي دس دازتكرب لوج كلاي كسا تاكذ مت( !وفاهفستس ا) تخدد
 هقلاوج رول( ع يايانئاكو تشرو راو لجيل ياوج كس ىف دك ناس ناوكوبع )هس ليل ذ :وكلورفاك( ركعد تاجا كس 6) |

 تلا لوكس اسلس اذ مْ )فضا شروا( ج جور زا فارهسع )كل اودع و هس قو ايداولد تس نلاوك وس سا فس

 لن ب لع لاراب ذبل) جس تد دفين را اي درك اسم هس اهدي وكن ولوسر خيا ىلاقتدشلا نكي ا
 5 آرب نم” سيما نط ةلش تع قرود لاكن: كس ساو نادت سدح ب رواج سلكي روضتو ول نب

 نير هي خان يكل دج ب آيس اكبآ لب يد رفتصترمصح لابي لش سنن لي ياك رج حس لن ناك رف

 حنت, ىر قى داو, ارفمتسيج )اياولو تس لوتس قرسددوك وسر غيسا لس ىلادت ظلام دج ( ايلا اطعُد ب ؟حسجو كت برن كن اوكراصنا ناموا

 51 روم 5 راو شر كس يم ترض [ )اكل وراد تبا رقروا اكل وسردوإ( تحد مك < ٍِط اييج )هس 2 اكدشلا هذ( حس لولاو جد كس

 رواك( لورتم“ ان ناارلسن) لوي غرو( 20 بهرنوو روا كرم اب 0 دع 0 لونا راسم ) كل وصي رول( ل دارم يلطم

 ايار فسم ذ_ آي ترضخ ارك: سمح لور ايري رطل قا ابي سس لوتس لير فس نا رطسصج )عساك ورفاسم

 كس لورشك د رابع ع لاق ود( حددقم نادعإ اع مال تك )لع اس( كرو وخلي دواي وسلا ومب اي نا

 هر كن تارواورلا اج كر مع ايد تود معسس زيتي ل رداد ايلا هدأ سم ل هركو نأ) ل ركايدامرف ل خ انعوك مكب دج نوسرروا

 را همك ننرج امن( ركبت قاس فوزي ليا )يل كس دنت” اه ناس الو ةييسد بل ذغ تتألا شاب
 نامي )لت ع كلك 0 ب تس ركوب كل وسرورفلا هوروا لج راكي لطدس قرتماضرروأ ل فرس ذا وح 2 ورك ادعح سلك

 < دارمراصنا ع تقلاهيس لا لانأ فل ) لإ سوم عس ككيرارق لش ناميادوا( نيب دي) ماسالا رادوج ك كس لوك نلادوا( تس اناس
 فر لوك ع لولو خبات لاس اتطد ج وكن برج اهدا لإن كتبك سس لا هوس جك كتررججاوج لاي كس نا لبيب حس نا(
 ب كلامج كا لت ةكر مرقس نبا شئمما(إ ادار فاطعو كر جاهتوكيرج عس شري سلخ نيا ذل تررطت نت )تس
 لل ادن ايةرالف كو تلة ابار فك سس ( لا صح ) ليوم دا( وجد لدي يت تسرورض زج: لدم كر ايازوم ىاقاف

 رواد م اكددورب هس راه اكل جة كاع دو7( كتم ايف عب كس رانا وا نإ جاهم ) لان دع كح ناو كح كس لول ارو

 هاوكعد سوم دن( تاارع) نيك فرط لكل ولاو نامبا لب لولفعسد امجروا لع كك ال نامي لحي ه متجول وئام نلا دام

 52 7: مكرروأ لش شب برادلي دام

 9 وقدوم فرط كف وصوم تفاضا كت فضروا ساكت بيقول مال تس جرا للأكل را لمع 5 0-8

 هس نلانرعرعقل م ل ارذريتارج ىقطوالج كرش لارج م ىنلو الج كريز لعيب ل رايب شح كس دي دوبي - لوالا رشحلل ىا
 ها سل ذا قالع كس ماش ورم روط معاي ريض ءاكوج لع تمايقرشح رو تكلل وم آرب 26

 ىو الج بنا لكرسيخ شم وق نب تن ارو كس نع ىلادتثلا قم وراق دوا تكس لحرب نادئاق كس بخان تروا نينا وباتبلا

 - ليث حس ليكم السلا يلع نلوراب ترطيب قت اي ىل ومرمخ ىلا تدابعريضتلح يك يكن لو الجوكبسسرهيخدكب لوم لان
 0 ا مهنوصح مهتعئام



 1 ةللبتم افل امتاشك هرسأمراي 0 + نمل لج ريسفر رومي ناك

 لام ترروص اهتيراهج ةمئاق ارمع نادداددلاماق ديننا سجال ايس لاف موصتروا جس مأ 77 ارسود رمت كمل

 - كو ببادتبمد انعااو وصح

 يس كاي تاه ساو نس قفل كت شير با كلحاتسايكراشا فرط كف اضف فاطم فلل مرسم هللا مهلقاف
 ىلا باع قتل داي ىنناضا لأ نشتؤملا بج نم اتمدابع قر يضل وارع انآ اك ىلا رما هلت ليث لوم تافص قش مداوحروا ماجا
 ناوج الا ؤ كلت رافال رك اق درك دبي فرشات « بعلاتق سكن اكد متو تأ كلج ايس فرط كنيس وم
 2 لامي ى اشر

 نومي نب ورحت رياجتب يطع مرتب لايع نءا انج < ايل راشا فرط لكس قم لوثوو رك م لك رستم ةنيل نه
 -_ لكاروج امد ديرب لاما لو تك قلتم هيلو رشحتروا# هلال ايلك لأ نادال نس لوقتاتساقرجذ

 ىف داسفلا نع نوهتنم متناو خلا ىزخيل عطقلا ىف مكل نذا اج ايكوراغا فرط كفو تسلم نرسل هل هللا نذابف

 لس وم لقب اقووبي م لاس اتت اكرم ومروا ايم لوسركس هللا لمادا حس لابوك ئ كس روج نبل لهل هللا ءافا ام تلزنف ضرالا
 يس ب لص اف كس لوس تدني مريخ )رس كال كيا اهلك تقشمو تنك دواايكوم لجاو لاي كس لفارس ل اود باه

 رواعس كف رص اح لابجر بكج اتالم اخ كك كسر تشت»و جوج لاو كس دابتج دوا هد 2 فبوج بن تكلل اة يانج(
 ردا من كيت ابعد« تثسراد لولاك ”تايااي دم مولعملل اك تج ىلا لاثمكل ا لا لي تس د نارروا ىو افك للا
 رعد لص مهر رطل و انجءعس انوهمماخدورللبو مميت نب رمايثم اعدك( لسع اريج تسمن ل مت اك لاء تارت كن زاندآ علوي

 ردا كلت نع نأ وا نا دبا ىوخي لوقب قل رف تانعوك وبي رت نت #فرصتسس ل راسا دول ايا رف هس يع ني رج اهم” للام نس ملكي
 تايدوو وركز للا لوا فرص ريب ز لوقت وك" يصلا نب ثررايج

 دار بدوا كوفر... ....ك جسد لكدج هدهدج لإ دارمي روارظر ثوم حس لامك يث ةس ا رف ابك ىرقلا لها نم

 2 نتا ل نالتخا شميت لاء تييكروا تاغاب كنج لع لج كو تو طروا حلك يأ عينت لين ارم قب عير ادني قر
 ورك اكدقلا كس ةسار كفروا اك اج ايكف رص لح هر ددج اسس دذلا تبيب قلص اكدقلا حس لن نل” لس تح دج حس مبدا كتعبأر رماط
 ليد ة نللب ىلا أ قل تعآىلافنا ةروستي[ اك الق ساد عفاش ل ةيخانج ب كي رتو ريظخأ ول
 لإ اح لاب هو كس نوه ل وصت_ كي حرض يع لب هداكة اال مق همك ا تام 3 ترضخ وح

 قش ماا بلاك لب ار تكس لوتس فاقول نااروا وم ماقم ماقءافلظس يآ رعب لس بدوا لي كب فرصؤرش لوم اكل ساعوفد

 0 ا ةلا كس بأ رم لولاك

 ا بلطمونبروا مثار ونراد تباري قب ترضخ مكي ةووررم 01 ذا روض لوم راسم

 ليبسأ نئباروا هس ليك اتت اكءارقل لش 0 تل سك ارصةركذ هوك ت نت كل

 ررك ايلا لود رشم كلا لكسر دكر وا ايل تآ/لظ 6: لك ب لكلا تسد ري ور.لتويك جس فرصل كو دوم املا دج دك

 ىدركديكاتعتس تاع كك لس ةييسارلا

 اهم هللا لترك س لك ايومب كل ا. راقك فس اجو بلغ كراك كارب للا كس لوقا لسلكحس هداشا لن لئااوج رخا ظفل ار قفلل
 _ تك وه رقفر حن اب ع ري ا رو ل

 - مورخستفو ا لوسودثلا ةرصأ ني مدنا هردقم لاحلي اء لاصرلوم ف وطعم سا ك#ندو رصطسر واس لاير ن وفن



 ٠١ حاربت يب آ4 09ج رشنأ ةروس نهرو 1 الجنا اطجرسف شوه تنال

 ١ هس تاورفمففطع اي وك فطر ني رج محار  رقفف ايس فططغر نم رج اهب ىرشكز لوقإ وووبت نيذلاو

 هح ليك اوداياحما وانبتابفطكتيي يبا[ ايكمراشازكل وفا ذم وعر بق كا نا كرو اءادتبس ايس لاح نوبحيي
 تال ايم ف طع اسيا جو كم الكر اصتخاء<سدارم لاهيا تقلع فوذك وغلا لاا تاب الارواح حس راو فرص قلك اموت كو

 ومرلاىاء جس ايلوارم موريس لونغ زاهر ولعل وا لإ كل كس لوزن ؤ خس موتا تروا ىف اكذ ناهي زلاطوصلخا ترابعيرن ل ترو

 روااي هركف ع فاض لاخرواد يلا فاضمس لواء ناجم الارادو# ع ارادؤومتبعس لامر لس اترايغل- ضر نامي الاو ةيرملاا

 لوعفم نم رج اها ىلا ناو رثلو ء ع تبقنم كر اصنا لبي تبآ ادحب ل نرد” اهي* يدرك ماد ما فلا ب فاهضم وك يلا فاضم
 < فنوزك

 لون كس لور قف شك صخر وا ص اصخخ كس لع لوم اق ء ةصاصخ

 28-5 رطل ولو دب اسس هرسكر وا صب لو صرت ين 0-0 و انه زي وفك سس .ةيص لوب باق نول حش قوي نمو

 داشرا خ ماكجا لض]بروا ىنطو الج دوبي لع لب ذ كس ازم ا« اب داجايكن ايماندت ند آراك كق يود لكن نانمرولاك ا زدجب لدوبي ل تايآ
 ما اهدي رواعس متى رات كت َُ ع لإ رظو روك رافك و أ ل وفارس ل بصح قر كس ترروسروا لع كس تار

 كاو 0 59 اباٌلارتب (ليرصت لس مم ار ل 57 نايباكلات رواسيلا جيتا فص كس تيزقلوريلا تروا« لكس تفلاك كيبل

 قرى لسنا

 ترق لا بج مو يلع ثلا لستر ضخ لوم لزان لل طس رض دوي رشح قر وسقوط أأأآ١1١1 :كتاباورو لون ناش

 صاف كس لسور بع ام ٌّن 0 حس رش درج ءاتقكير رش ضر _ليبق للص لاا ايكومورياوم 2 دوم ولاا فل ارش طا هلك

 كح رك ا شوك يتب ل طل سكس اهب نوت لسا كك ومب نونو كس وفا رطسس_ جتا كس كر مشبع نا ورمل ب ءابثا اا نجد
 دوا ليث ةيسد كس ماظننا قا متاكايدامخب ليج ياك بس آكس اكرم اظ كدا رجا نس سولو نا 2ك دس فير شت تزول كنا آل
 هديب د ذي نيدو ةسصق راك ورب ذدردوا«تاجوم مانت اكاكي آلات: اجي داك ثا شساي اكل ب آس موا ك كك كك شناس كدب
 لاء هس تلمس كن لد لذ ليتل لاء ايكربع ضقنذ_ مترك كا ايت لبأروا ةسآُ احس لابو بآ ايكوم محاكي وصن اوك يس آو
 ]آ امدح لاثكذ رض انج لكك اج قدرام ندرك ا كيب ذبرظأ وج ب دهب كس تدع لا ندد اب لح دما لاهج لش تسدد

 اج تم يبا م. اتيكم اب لاي كس نا ىكذ_ لكاووريوسروا كلا. نب هل دو هريغد نتا نير وقبر وا فذ ىلا نيد ثلا دبكن ايم ايلا بت

 ياي -ةغ تررط#اروا كس 1 مرار يضل لس ليد فس آن عرآي ركل سدد ناجى اج تيم كراج هدرجت اسس رم

 ركابخي ردم نءتناتمروا تكس وم دنب حلق دل كوووب قدرك اح ذج فس "يس آرك نكن هين كه وم دج حس يآ: ةساج لائم اهيكالبا
 عاج لك يبن لوبطا رك[ ليتر خ؟. يداولجوكل خيو يدا نكد[ ت اغني دوا ايلركهرصاحب اكىزيإذ ذب آينانج كك آش اس هك شب

 روا ليتر« لس لح ربي كي رول ماش كولو حرر لاء تاجا لك اج لهب بس هوان كس لورايحجت يس رفذ# ب ايلركروظنم

 لوارشموج لوم لم ماندو الج لا تباري كن ل دال ناس بسك كيا كيآ خل قلم وذاب ثدى ورك درك دع قدح
 لييصفلرا لب تلج رشا ضنا وكم اش تل او ىلا ء شمري د لاك فرط كم انوكبسس ل تفالغداءز ذيل مشا ورافرد حس



 ١1ج ربات 14 ف 9طر شل روس: ههرسمو إي 030 0 دلج» نام الجر يف رشو مج ننال

 رئروا لَو 212211010101018 00 ايس دن سرر

 ل رعا بج روان ث دوكوم ف ورعد تك 2 نواس لع ددب يانج لس ل ركز اي تاس نون ل نوئالضروبب

 رئروا مكب يرق كك شبيتت تاب حس نايرشمولايكلكر كل دارمتوك وداوم للاي فرش نهب بعكس ذب لعدد 2 لوم تسلك
 دامتعا بات متلك( اح مت قو رك بتول وتب دامب كا ناك وفي للرمت اي وكل كس ركع رباعم حر أع سنن انا رب لش ةوج باكل اوفو
 ملا تي آكل متناكة س بحل ؟ دمحم مااليبس ىدها نحنا نايفسوبارالءاينرك ريتال وتب لس هريغو فرش نب بعلي انج وم

 اليبس اونما نيذلا نم ىدها ءالؤه اورفك نيذلل نولوقيو توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نمابيصن اوتوا نيذلا ىلارت
 لوما يامر فروما.وكىراصنا للسن جت مارب ىكاضر كس بعكن_رزحم ايكوم هرباعم اكدوب و شن قش اسك فلا ةيعكد ين انج ايك يامر فركذ ل

 يي ف ركف وقوم ىلا يضف دعب كس قالو زود دجي ءاارفور صاح اكر يضم زور سا حب لحساب درانا ثا تروصرل اك تامكوك لا سس

 داسفلا نع ىهنت تنك دمحم اي كك لد وبيوت ايد ماك الجروا ساكس لقشروروا تافاب بج ف قو ترضخ: عك وهروب
 تازء قوت لذا را هيلو رخل حيو ]ونا ىل' اح لع سا قول والم ضر وا اهيقيرحتتو لخدلا عطق لابامف ضر ال أ ىف

 كس سولاو سماع تبا زوروا تسر ايل اينغاصحودايز اكل ا..بقب دوا اتم اكرادرس ىلاهقدج كعمل ا كاني كج ر وتد اكتيلباج

 نول اقروادر كى ا كتءاينغالا نيب ةل ود تمثل ءافاا تعا ايد لدي وك وصا لس لوتور فروا تسير كن مالسا ليج 19

 بسوار افك اليقتسا تع سا هيطفحوا رقفملاس_ للا شوك رم ماك ا مانتداهتجر ير واداهتج < ماع لوسررلا مكنااهتمجآء جس نلايباكح الص
 او ءاج نيذلاو تسوي كف وءرود تس لااانبكء اقل ليو زنك نان ام لل لوصا ساكس صنأ ةرانا حفاوتب نيج ايدرا رقم

 . ةيالا هذه تبعوتسا مالسالا ىف ةمايقلا موي ىلا دولوم وه نم لكل ء ىفلااذه ىف لخد دارا ارك رع مهدعب نه
 - ةماع نيملسملل

 وعتاب يسد وت ف# لوبا جس اجل زب تربك سس ماهتاك سرب كل ودنمشأو قي راصببالا ىلو لاي اوربتعاف .........:44 رش ل:
 -- رين كى سيق ءولن كل اورو ع لوزج لام 2 أ ِت ربك لوم عاج

 لب تملعوو لامجج لابتج بس لركاوم تلع لوك لوك صور شم اكحا لطي تمي ا : لأ تل كر ابتطاو لايق :

 ايل نام تسباو سس نلا كوك ايق لابو هوم بايسا وو لابتي ليث سو: بايسا ل تادقاومل اريبج كح لن راد كم اكحا كنا
 لات رباف سلا د يهب بام كس لايقوج عسابروم تبان نأ لاطو ىملا قاوم لش موب تجج اك يق حررط ا لب اك اج
 فرط يطأ س كرب ىو تك كرار واايد كك /رابقفاو ترب ذ_ ىلاهت قتلا اكك_اجابكل وئايءاك ع ؟مالدودمشروء<س
 تاغ تس ضنأ ةرابع اندم تمجج اك اق لع تروص اة .اجابكرايقطاو ترريقوك وفود تايم اي وج لايق هاوخ جس معيب رول وك انو
 ماج كل قب لقتال درب لارج اكن اجو تاي اندم تحج اك يق حس ضن ورانا خت ا بمحاص لوقب يك. عزتل لق ءاك اجو
 تخل لاق تلا ايكل الدتسا تس للا كف قافاقروا كر اهب بحمص, لفن فتبرو؛ و تك ليلو لقت لوصا ضتبل_ سا
 وااو رعي علام اريمج» لين ى اقروا داتا لئاسمزتشنج كس وريتو تالماعم حرر اء حس ذاعم ثيدص لمد لأ ياد كس
 ين ندب رص تع نيوصتم ا يدوي ثلا لوسروكر يش نر رواه طلمات |تدابتجاو لايق اكوريغو ضناور عل ىلا«
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 حاسس 14 تاور شا جروس اهرسضو رب لبا نيل لج ريض شوا تربل

 مات لم برك ا رادول دايم اجو لام كس رافت س لا نيل نا تم دعا :جلا امايك فلل وبو لاك ند ل مدابج

 لع تعاورر اجب 11 و ىواضب اقروا ف اغلب ح اصلا يجن وم الت لش اظرغرافك لان قاروم مولعم تزاجاك د

 ابكى سعة لوبن ارك تناوب ت نا قو ترضخ 0 امتار ثاكتخرداكرو# ديلا مدوروا تخرواكرو# »وج نلا رسم فالس

 زاوج اكراججا فرصد لا انج« لإ سولو ك كس بأ كت خر»ل الفل الفروا ل ل اكتشردري كح د الور ورفاكل

 تركت تاعر كلا وتقا كله نسا ذل فاشكب حام كى ب ل تسزاجا كدابتتجا كلين لدوج وس كيف ترضت ليج وج مولعم

 -<-ايكل ال دّسااىاه بيصم دهتجم لك سد«
 مف ذياب ب حاص لئالاح يلوم عروض لع دعب نكي اق عرور شب مالسا عاتب ارك لم جوكر افلك جساس يي ىلاعملا ردد

 تارضعتن تر[. اباه لحس فاانخا اركي لاب مترك اتوم م ولحس لس عب اهن ولج نو ضارالا "اج اصل ل م شنب ك
 اريجام# اياك ا سوما اه ماج لونج رواه ابكر وضم نارك ا عررط كنان لوبا. اهب لاو لمع انمار ا” وكن نلف جن
 قب نكن لج لج عررط اء اع زئ اج ل ان زوجي حرر يستل اج ايكدن بقت ادت كنا حس تفس ىو لوكس ب تقول لب تم
 رهتاب ناش ذروا لام انيق ر وأ نواس يومن دونا ل ايي لت دز ل يكب عريض وك 2 ترا لاو روماني د ثوبان اوك

 دهس ؟ل يصف مايكفي سس ل ل ةررط تسمي راس دوا لوم للان لن #هنخ بج هلآ

 يس ركزاكاءاهم قلخت لس لاء حس لابي ءامقلماعس ىلاج كر ضفب وق ل اوراكقاسمفلاءافأم.-..-.... 6 رف ل تسميكروا تف لاب

 ئايدوا لام مات اكريظل بمس تفمووم لس لاق مقبل امج دواس حالي تمم و وب لص ل تن كس ءابججو لاق لاء حس برخاراو

 دابج دللي ءادق ليت .قااعاك 3 اطنن قشير بخافضن قاب نكي يش لشاو لع طف بسس 3 .الع سلالم بو« ينك رهف ضنروا كد
 سل تف للا ليزك بحاص مايا لل اطمك بادب ب حاص جس اكترس ابك ن للا يي ددرم نبك ايجاد + ل صاع دعب كس لاو
 - كير زلم لافناةرومنايباكف راسن لتس اجاج الاكل متتفو كس ميت ساوم ىلإ لاق ق العوج تبلاء ع لبن

 رولكس[ راصموج لم لا« ماما لين كلا كس كلب دش لوس قاطعا تيدر .......:ماك> كس تسميألووا ف
 رح لس لاصو ل ةم را آتنا« لج ماك اكس تارت ةوكزرب لولو لروا ب جس امانم# ايون اء كس سالت ب اتاي بجاو

 صح شكا اك لا, ل ريضلوب ل ظني ترضخ, ىلع تاياور لج ملسو ىراخب كا هيدجء جس قتووورلل ا لك ردا تكاد نم نا

 هللا ءافاامو تيا 2 اررفرادلا كل ورفاس سس كدفروا كن ب راب»#.رقفس لع ةقرمترواايوام رف دير دج اح نطتروا نجاه

 لمن قر لاك يب لمصاح اكب ادت« كمين ليل وك ناش ذ كل ابدل اتا يك نع ذا لوكول ضب كوك كذاك تديصوصخى ا لي
 سانيا فرضت اهاعاي تاكا.ربشت جس يطع اكىلاخت ثلا جس لب قا ن لتج قاقتختا ل سا كل لاء اذ لجن ركب وكن ونا رلسم
 فراصمك ادعي - تاقد كب آرد'ءكو:ساىا لاي كد ماير غروا لورفاسمروا ني رجه: تاجرا كا شالاسكس بآ:لز كك
 كس لوجو, ف اظو ل لوض# «لارعءءالع ريق كل ؤارسع لولب ء تظافج كت ادصرم الث هَل وب ماع ٌعراصم يا دع بحاص لوقب
 م فراصموج ل تمذفر سرب ,ليما لكى رول حس لنا تايرورضوريغو ىكتطرف كن امس ىدابنج + شرد ب كريو دالوا كرادبب تاجارخا
 را ىك يل لكنا ل دحب « إذ لد لان ساراصناد نيب رج هي ارقق حرر لستر وا لل ومرات لمن عراصم ماع نا قكوو لإن رفارسمو نايس
 م يف فشل مر ؟ ليج يس ات انب كل سوك لاكن يعز ملا فيغو ماما تدب ء لج تس كود لماع جرام لوم ليل لظر ل
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 هس هيما اق تاور قرع حرر

 لعب ناكر كف راسفو ا دبا هعمل ادن جسار تادايقظخا شاكاح ماا اكل وفا رسم

 يم دوا تنخورفو ري رت تم تل لاح تارايتفخا تاكل. وك فقم روضترو ا لَا وم لبيت اري ناكل.« لل وج تاراينا تاك احوكماما منج
 تيب رشحر# نيم نت فداصمخس حف مجد كو ىكفراصمك تيفي قباطمس تياور كر شنروروا كت ةلع كى رفد

 ددبدوا لوم لاذ اني حنو ماكح ددبددزغر ماب تب ري كلانا ةروسيل توج رك ايكو مررت * سوك ل_ لس ناروا قلوب روضميع_ تي كلفنا دوس

 ىومسل ( هند قلاش ماما لودي ء فلم لس نح وب انو مولحم مالت فال لكي اكهداتت كس لاء جس 04 عسر يظر عقاو

 الا مكيلع لاعتداء اقام ىلا« ل حراكتشمم دعمك اهيدج : ل د« فرحي فراصم»رإذ سايد روأ«س سضوكيف ٍط
 جس يسدقا» ني ف راسناس أو اهوجس ركز اكف راصم نت لابي ءاوبن لس و لل كف لب مكيلع دودرم نسمتالاو سمخلا

 ل لاف راسم لفرع ل فراصمي “هللا ءافااع” ماكس نود مولعم تس .رماطغلا لوسرللو هللف هللا ءافاام ل

 52053- اريح تف ناري“ خلا هللا ءافا امم ىلام' ث ثِع رع هر روا

 خله نت« يركع كافر ممم لاك يك تفرج نةرقلا ماكجا ذقت زاروا... ..: كلسم اهكريضنح
 عراصمر لب لين زاهي فرضت اركاع نيش كيف باردا لين تكاد نتاكف رت ناكل لع ف فيت ترضخ 1 سوتوكرم
 كس ماع عراصم تان تولي ورك رميت يب نوب رخل نوبت تولت رايق وكما لعل وقشر يف ءح ال وقل اوما مكتب لماع
 كانلدعارا للا قست هروشمل ب اىكربا# سب لس نارعو اوس رع ترضخ ايي :ةنه

 ليك كرر ا ايكل وتر لوقف بف اوما وكر شح تا اروارب لوقت لاوماوك ا وملعاو لافنا تيب آس طاح ركبوا نباطم كس ىا
 رواج ايكل ومر تميظ مك ىرقلا لها نم هلوسر ىلع هللا ءافا اهدي[ رسودرداري ذس م كاوهنم هلوسر ىلع هللا ء افا اهوتعيأ

 - لو تل كريتر تف ةخاوكت ميغ رار زك لا
 20 ركاب .اهكرري دي دباوص كيس آوك ف لا كس لا ايلا يكر كة رينو عتاو ل تدوس ورش

 داكلاءاك يم دّنلا لوسروا (0/ جت ماا ااه كرت صح اكدشلا_لوبش ب لوا يرش لس داب يداوخ_ لو تع

 - لإ فرصمرف ارسم نيس مكن رض با كتتلايح يد 1قاتكتا كل وراد تبارقلس نلاردار انا

 ريما تبرهن لكي اوك وراد تبا رقلئوكد يد حس لش لاء لاددجواب كف وم دنم تاددوك اب رد اقري نقط روض
 سرق وناوق نثر اكس اجايد ل وراد تبارقتسجباع بحاص بركس يفق صعبا اتبلا_بعرن اب لوم
 لعقد كرد ةليبا كنا اكس نلا لبي فلق وروا لما كتم اق لا حرر لكتاب دوس # درس

 نا ملعا . < اهلك الدجل فرط كت لكان كم اقنع للا نس تار ب حاص 0 .قينا نقتل ا تءاريضأ

 اطملس لط_ ايكذالا نم ريثك مج اهنع لفغيو ء املعلا نم دحاو لك اهلوح مرحي ال ةفيطل تاكن و هعيرشلا ثاحبا انهه

 -ايكس يك ء اقفلاكغس لابودجتاس تميفتفل لش لانا روس همس يك يكركا لود لع ميركل آر قرضا ضيف اوبك كسا
 هلل ناف ىش نم متمدغ امنا اوملعاو تيب [ل السيكس تسميظر واب ؟ينفلاك تميل ابيب -ايكن ايب حس اظفلك لس لع شح ةروسوا
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 11111111111 ل ىماتيلاو ا ىدلو لوسرللو هسمخ

 دس لاءاراسب لاو مولتماسس ل ايكيا ااييرمودركذ اكسس لي شح وروسروا ع صح يرق دكا أوو مولتمشسس لايك

 لكلا با لإن ك فطع مذبروا لصفلب تع[ وفود لك ف دواس فاضا اكن ير اهوار لابي زين - نس اجيك يرتب فراصتم نا
 لو ىف لاا ترض ألك ب لسا عاكل سس نايباكت معآ بتي اى رسددمل < يقواضبب و فاشكا لوقا لو لتر وضور

 < ايكرتي وى اذ تريصإل لا ل2[ رف رقمي سراج ني كت ررخ
 لم تيب آقرسودروا لبق ا 0 ا حرصا اكرثلا لوس ىلا دوو جس سرج افا قات اتي ليلك يتوصل 0م

 لوب سكن ك2 لوب تسميفر مور وكن فراصمروا <. اج كل صاع حسد كمالسا رك ايئ يكن اي متي ت سميا«

 -ج قرف ذو تميس مالكا قاضي اق - ب دات ليد كح كرا بحاص قدا كسار كاب نبال ا يبج

 امنا اوملعاو' مي انج ل اير ركل دعت لكي و يلهب لاينر ة ندوب لسع لاط اعت ع لاباس

 8 ةزه م لارفافرطوبا ذا تنك ل رشا ءاقا مروا هك نيرا كف رط ياعم تسب كت ستر م“ متنمغ
 ل ع تيان كل اء نب سأ لع عتاصلا قولكم ين انج _ لو كك كح ماقالت باوباكس لوو لبي ثييدع بتكا
 رواتب ادا افا تين رجال ول زم داي رفر/هؤب عتمنغ امنت اوملعاو تيب رجال وهل هذه .ايبر فرك زر خلا تاقدصلاهنا تيب
 و رسب وهو ىعارلا نيت ايلف تشع نئلف ةفاك نيملسملا تبع وتسا هذه_!((رفركى زب مهدعب نم او ء اج نيذلاو تيبآ

 .-هنيبج اهيف قرعي مل اهنم هبيصن ريمح

 اك يضرب ريبخ كاف يضف اا ذمتك و ترضخ لإ رفاشرا زرعت .....:تسار لك (قوراف
 ل تايرورضىك ونارلسم فا رتوو _ كت كل رايرفيصح نت لاقي روضت كرمي وا كا ع نورئاس كفروا ناقل 2 تايروزض

 ش (دةادوبا)- ةييسدامرفافرصب نير جاهم. ات اتبر دكر وج ل لا -اهق كل < تاجارخا اخ لاهتكياسوا كل

 جد , يت ركل اعتسا لي لك عسرددوكك يأ ي اياب بح اصر انج - 2 ركل ثكق رف لش لوو ووك انوب مولعمر باز تس مالك اهققدبلا

 سؤ مناك وفود اي بس كيم وهاك ونور مك 7 ساه نتا ؟هميظ اهف لكلا قي: ب حيلك جيا لش" نلامتسالا باب” لإ
 مهعم باجي ال نيرجاهملا ء ارقفلل ئلاعت هلوق نا رجال م ثكب كد صنأةراشا ف لوصا لبا حرر اس كيا 1

 -< انو« مولعم نوب كيك سو تميس لا . ءاليتس ال اب رافكلا ىلا مهكالما لاوز ىلا ةراشا هيفو مهل ةمينغلا نم

 باف رجول ب كلا كاكا ب لس تسي لس نوم تو ىف راصمرج أين رقتض فو ورك لكل ب لنا... :مالكل ص 3
 ل عئاوش حاج ترضخ ًاتبلا_ كرت 56 ون لوفوو حئاوشروا_ظنح» صح اكهلا- لومي دي رباوصلس

 س ”امد<لقاسدعب كح بآل وطد فكروا تمير ب كيدز كس يزفنح ناين لم تسير 421 تو ماادعإ كس ب كيدز: وزن

 طقاس هدو بان كيءانق سديد كت رهن كب ًاصضوي ليوزناس حنكة ايد قوى رقلا ىوذ كيدن اس ماو حررط قس 2

 هي انج ء لت الوا كثروا نتصبك+ لون نس ؟ب ملط بروما وب فرص ل لوراد تبا رقرواجس (كسا جيد قوم دنت اح لوك شبل
 تاما لود بلظمؤو منك 3 رف سرك فاي ردداءايد لا كايسس لع تمير محط نب يجول ناظ يرحب
 يلقتربا رق اوم مولعم لي« لب ابى داع بي لوبا كدجتاب سرسدد ليلا لربنا كيا يت جسر ررظ لنا لعب وا لكي حس مالا
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 ايكل يش لم تس اهي 111110101010110

 دعب لا“ سمخلا سمخب مكنم وهو سانلا هل اهنع مكيلع مرح دق هللا نا” كات [ا رف آرب هك قوز جنان ءاكة ام
 ل دعب رستروا«س لي رادلاا ة تنير ذلاو تبآن ايب اكن": نبي جاب كيا « لا ليمن ل نايباكم ارق ل ارقفلل
 ( يرخا يناريفت )< له مهدعب نعاو ءاج نيذلا وشعرك اكن» لج نإ رجاههءارقفل وذ آلي تم يق

 هج ادع ع لام كيلاكن فراح« لقوم لبن ومي وطنيا مولع لا م١١... :لولس فنالا
 قم لوب اطمدكس ائارشركا تالي داتا يوصل ثم دصو آر كس انوا هفرط كريظنو ب وى لت قيقت ل كتير داعب الا لوادر أف

 .-<اجاهكت ارايقعا ليمن نيج لاو لن موح
 لو ىف نخا قلم ئر يفوت لع لما ليمن وتو سس وخر واو لين د ودح قرش ليطرشب كلم يف الخ ا لاوم مولتن: متعطقاع
 دج لات بيعي ىلا كل اء
 دع سد بجو لرش لوك يطر شب تايظف كر ايبا اسم ىلا م النود

 باو اصير ولاد كل كس فالسا ياه: مذال يتسداعو ل ءايفوصروا جس بيغ 2 ف # رك اعد كك فالسا لم لاا ءان د نولوقي

 ل ةسساسل

 ْمُهئاَوحِإَو ربِضنلا ونب ْمُهَو بتكلا ٍلْهأ ْنِم اًوُرَفك َنْيِذَ ا ُمهناَوْحإل َنوَْوَُي اَوُهقاَن َنْيذْلا ىَلِإ طن َرتْملآ

 اذخأ منال د ىف كيف عين لَ مكعم يجن نعجة ىف سقم نرفع ىف
 اوبر نيل ونود مَ ُدَهْشَي ُهللاَو 'يكدرضنتل ُةَتَطْوُملا ماللا ُهْنِم ٌتَفِذَح ْمُتلِتْوُق ْنإَو "ادب

 ىننتساَو.زابآلا نويل ْمِهِرْصَنِلَو ماج ْمُهْوُرَصَن ْنِلَوْمُهَتْوُرْصنالْلِتْوُف ْنِيِلو ْمُهَعَم َنْوُجْرْحَياَل
 هيما هادمولا يرض ن0

 ل يرس> َنْرُهَفَي ل مَوُق مهن كلذ هْباَذَع ريحت 4 "هللا نم َنْيِِفانمْلا ىأ ْمِهِرْوُدَص ىف ًافوح هبه

 ْمُهْسأَب رد ِءاَِق ىفَو روس رة مؤ طعم ىف ىلا ميت قي لزج خلوق

 رق هب كِل دابسجل تالج قتلى نط هول نمتخم نيج هس "يي مهي هر
 َنَم ِردَب ُلُمآ ْمُهَّو بيرق ِنَمرِب ابيِرَق ْمهِلْبَق ْنِم َنْيِْلا ٍلكَمَك ناَميإلا ِكْرَن ىف مُهَلم 40> َنَْلِْعيْل
 ١ ةَرخالا ىف ْمِلْوُم مادو ميل الع مهل سر لكلا اللا لع ء مهرمأ َلاَبَواَوُقاَذ َنيكِرْشُملا

 َلاَق َرَفك اًمَلَق ُرُمكا ناَسنإلل َلاَق ْذإ ٍنطْيشلا ٍلَكَمَك َمُهّْنَ هنَع مُهُفلخَتَو نيام َنِم ْمهِعاَمِس ىف اضي مهتم

 ُىِوُْملاَو ُىِواَفْلا يأ َمهعِبِقاَع ناَكف ُءايِرَو هن َبَّدَك 4 >٠١ َنْيمَلعْلا ُبَر هللا فاح نإ تدم عرب ون



 م"احاارسبأتمب 14 تلو رشككا روس مهرس مو مشل نال جريس شمع تنل

 مديل 000 ل يششسلملالُاما يي 0

 َنيِذَلااَهُيأَل َنيرفاكْلا4 ) َنيمِلطلاَوْزَج تلو ايف نييِاَخ رانلا ىف اَمُهَنَ تاك مس ع عقّرلاب رو عي

 4.ه َنوُلَمَْت اَمب“ٌريبخ هللا نأ * هللااُقَتاَو ِةَمْيِقْلا مْويِل دغل ُتْمُدَقاَم سفن ٌرظَسْلَو هللا اوُقَتااونمأ
 هى

 مه كلدلوأ ا اَهَل اًوُمَدَقُي نأ ْمُهَسفنا مُهلسناَف ةتعاط 00 ةللااوشت َنْيِذْلاَك وتوك لَو

 ا 0 27 0 درا 4 ونوس

2-5 

 يلا مل د 3 لا هللا زفر وركن مزق سان اهارشل روك ذَملا لام

 زماطل ُسْوتفلا كيلا ره لإ هلل لا هللا وه ب0« ميجا ُنْمْحّرلا وه ِةَيئالَعلاَو ر رسل ٌَداَهَّصلاَو

 ْنِم ُنِمْيَهْمْلا ْمُهَل ِةَرِجعُمْلا ٍتلخب ُهَلْسُر ُقِدَصُمْلا ورمل صئاقملا نم ةَمالَسلاَوُ لقلب هناا اع

 ىلغ ُهَقْلَح َربَج ُراَبَجْلا ُىِوَْل ُْيِزَعْلا مِهِلامْعأب ِهِداَبِع ىَلَع دْيِهُشلا ىا ٍءْئَسلا ىَلَع ابيِقَر ناك اذ ُنِمَِهي َنْميَه
 يشمل ٌىرابلا ٌقِلاَحْلا ُهّللا َوُه هب 4 َنركر ْشْباَمَع يس مر هللا ٌنْحْبَس هب نيلي ال مَع ُريكَمْمْلا َداَراَم

 نّسحآلا تَنوُم ئِنْسْحْلاَو ٌتْيِدَحلا اَهب ُدِراَولا َنْوُعْسِتلاَو ٌةَعْسِتلا نقلا امس هل هَل ُرَوَصُمْلا مَدَعْلا َنِم
 روم ءص وم )ل مس م4 م«ادع

 .اَهلوَأْمَدََت 00) ميكحلا ُريِزَعْلا َوُهَو ٍضْرآْلاَو تاوُمّسلا ىفاَمُهَل ُحَبَسُي

 ) 00 سود كس نلا لبث فكرواريضننج) بايك ا رافك احب ةيساوج كرنب تلاع كن يقنازم نا فس بآ ايل... ..:ممج
 2 ركل 1 رايق ا "اب لوتس راهق/م كس 29( تلي م < يمال ل وراي )كاك كس

 0 راكد قراهم ون( ع فوزي تعال لش سا) لوم لالا ى تنس تركوا« لين ب سن نبك ا كى مت لل اهم
 وال سرك دم ليلا ي3 قوم لل ذاسس نارك اردد« لح ضار تف رس نا يق فب انك باركر شياو لج ل وجل كاب هوك

 لدن ارق رثب او ةس» سك مايادج ج01 ساه زر كفجت( ىكتس سدس كا) لكاس لالا

 اكل )  هدايز قس دقلا لع ولو كس ( نتفازم) نا( رو ) فوخاك وكول متر شالب« قوه ندم لولاك ( دوبي ) نار( جس لائتددورض
 نورك لح لي شلذ ع ةوكركل بس( دوبي )يي لو لات كم7 لو فاول ايدكس حس بيس لاي( تبدى نورت م باذع

 رت ) لركن اون بط انيس اء زيت ذم لع لج آ ىلا لكن لا( جس ددج ل تارك يروا« داون قت راج ) لع ثآكراول داي لن لوتس
 د ناميا) كر سك شوج نيب كولي اوك كل نار( ني فلا ف الغرب كس ناك ) نو رشتن لوكس نا لئالاعء هس اترك ايخ
 اكرادرلةيبسادج( كل وت لاعدج دب يرش ليث زكي حس نات لامك كرا اج قد ليس سولقفي_ ل سال

 نيقفوم كل ل دوي كوم هد فيلل ل تا أوج ) تارطب وزو كارول( كرو دس هريفو لك اند ) ل كك كي هزم

 هد بج رمي ءاج وم رفاك زر نانو اتم ى لكن اطيش( لش ذك ف الظل سل تاب كنا ء جس نأ قد لاش
 وس( < اتبكت س قداكا يردوا ثوحب ) لوبن اترؤ حس نلاملاعلا بدها فلن «س لسا لوكس حت اره اتي دب قل اجاج ومر فاك

 نوم اظروا كس ل راشيبب لابج تكس لش غر ذوورك ا داك ( ماك اكجس شرد لت تار يأ« دارك والو فس اكبمب لوفود) ماتا يرخآ
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 هظلاروا اجت اكس لاك( عمق لك لال ل ا ملا 00 قى( سر )

 تا( ركذ ودك ئراورهئامرف) هذ لوو و اوم تمم عررط كل وأو نا مو ارم كلاما بس داببتلى اقتدظلا بشاب ومد سد حس

 مهام للرد فكروا تن ورم لو كايرث ف[ كول كم ءايدانب هادم ال( تس 20 م كك وكلا تس ناجع ىنادوخذ لات ثلاوس 0 ىٌلاوري ا

 هللا( وكس ان 3( ّلاج ىد ىراددجب لن نلا حررط كنان دوا ) تس داري ذاهب ىكلمك رك اوك لآراء ب بايماك تن قت لإن ليث
 دوسوو_1 اج جنس دن ايم كك سكون بج اضم بيج ( هداك ل يروا( انام # ذك )ناي ثحي رول اجاب بدرا. هس فقس
 كوه الاو تااكل وز زج( لكى ب 0 قرجاطرواوريشولوو هس لئروبتسروا لوكا وسكس كس ساكس دوم ايبا تشل( لج ال ناهباروا)

 - صضأقن) امي كاب( حس لالي بس نها الج_ادابهد لوم لور دااوسملس كج دوبخم اييلاوو ع الاد مر تيان كايرمصا م
 نارك كج ؤوفام حس نمت نرحل لاو غ# كايت لاو ذك دمقت كرفت ياذا ت َ ارم ) الو الد نايم( كرب

 2 اسم قاف قا اكر كس قول ) لاو ذك ينكر 2( رو تفاط) تسرب فاماكل لامعا كس لودنب ذيسا كوم

 رايجاءالاو سرك يع روك لتس نال (كداعلا ابقي ةذ لا )ع كايا( تس نآقإب كال: )جس تسدالاب( الاد
 نست فس ل !ىله ثيراعاو# «م انه ولان ل مانعكتع ا هتعا كس ل١ 1 <سالاو ةسانب تروص(الاد ذل اهي تدييان) الاد سك

 - ل هك زل ءافلاي لع ةروسأرور 000 الاو تسطع سررب ز ىتوروا» لل زج بس لن زولاع 1س لركم ع لك( فن ماك

 لكلا ءايكب ير فسر وج ل هرييغو ىلا نب ظنا ديك الاو نسر باي ليو لل ترضخ بط اخ ل١١ :بيكذو ندم

 - اه احب ح_دايتعا رفلوأن ارو هس ثديي هكا نيف نم هراشا فرط

 وم 2س راواتعارب ل ع ءدقم مؤثث فوذحر ممل لابجج جس" نا ل ليد ا اهكيرمقمال ل جراح رسم <« متجر خا نئل

 لوك ا سوي لوم مسا لي عروفرم للاعقا روك كك اء ع فوج طرش باوجروا بس دوجومردقم م بساوج قت رابدالا نلويل

 تساقووخ بج نأ انمراكد مكس نا” نورصنيال مث“ رابدالا نلويل« مهورصني الع نوجرخيال ء نرصننل نجرخنل ثلج
 - لب ةكع ومروصنم حررط كو قسد 39

 لو در لوكس نا يف الغ . تش
 تبنى رتل 00 نم مهرودص ىف ةبهر دشا متنال اردت ا بكن ولقتما) لابي روا اين روت 5 ْى 0

 لد قومرلا تح ىىلقيي_ كنا ليو ج سابك قوق عينت كح لابي رواء بس نمت دع لابد كل لاء كتللابتب كن
 - 2 لديك ري

 لام ليي دوبي «س ليئارم ناطيش لانا هس دارم ناغيخ لش لابي نايا لش 1 ملل فوزكارتبمع_ر , نيذلا لشم
 لى ننشد اور لووك 70

 رباك اخ عفر تءارق ما جو كفو: مساكن اكس لم خفر عرتؤم رانا ىلاهنا"”لعتب رواج بون كورت كن اكء امهتبقاع ناكف
 ف

 تهرطروا اكتر يلد كيارواا اين هند للا< كدودثلغ لكي وك( لح ارواكس تسدجو 11 ب 9 انكر غروا < دارم د اكتم ايف ءدغل

 -ه هراشا فرط لت يما كى ا
 -( كرار نفط. انسخ انم فانك اندم اند جد عتس اومهاعمأ هاو ردكس تنج كل بث تامر قراني دن كلا



 مما ربت 14( 08ش قر وس اا رسما هل نبل الجر يمر رود نا

 دج هاممانب د ذابحس تايب سر مددددا لس ارا كت ايجاوحس لوااي ب رار ك- ريكا «ةللااوقتاو

 -ج_ منامك آر قرصقم لأ ابي 1729 هوالعلس لولي لورا لاني درك ساما ل بث لايم ةرج ز لبج ىلع

 < ولماقو# بيغملاع بيغ لوقإ روا ( لرادم) لث دوجومو مورعمإي ترثآ اواند اي ءالعورسدارم تس تداابثشو يي بيغلا ملاع

 بمن انزيج ىو كليك ثلا« ظافكس قولك رباط مقنر ىوج ىوضو مولعمزلض توج توابع لاعرالا بييغلا بيغ وم بح اذ
 لا 2: تظاثاس فرى رم راق الطاء

 هس ركت ازهر ذب نفل مقت كو اين يسد تن 1س باارذطولن امي لما دواس د نما سس مز وك ولوج ليث تس اسرف ابك نبا. نهؤملا
 لامعا طففاح يدرك ديتسس اي ورم ء اق ب ل زو كس لثنش ا نميهملا
 « ب ةليكت مز وقوم تفص كن ولثروا كيل عمم وقوم تمفص لكدقلا«#.دركرتبوك تلج روار ماكنا كح قوما رع ىلا حرالصا« رابجعلا
 (بيلخ)

 درك رار كل سا لين ردنا كلبك ىلا ترا ذءتافنص نس آوت -الللاو#

 تياورتس هيرب ولا« توه مولع تاياورروا تاي خافلال يجلس مل عرعإ سر :سئاو ثايأس الا ملل ع ايادر

 لثب_ اهي ترضخ لابي نب لقعم““ رثكرفإب ليا "ا رف نب اجوب قلعت يس ظننا سا حس ملوي رياعشلا لب بص ةيساذس 5
 لا كتماش تش رفرارطم تس قل ذب تابآن ذب كرم ةروسركوح ب مهترلا نال يرشلا نم 1 اللاب زوكا ترم نش 2 سك

 رواء بس لك 67 زكى ارك كب يرن ن "فقد 7 مال تاذشذي كس ماش رطل« ديب قوم تام لاددا لي يم لش
 هشام ما تسدد كت آلا مح لنسخ م نب باج لش نايبلا سور بيلخ تاق

 مخ سونار احبس اليكاو يارد سناره هاهم ابهر ضأو دوبي فس هر ىلا نك شلادبك .٠.........:كب عرشل ل
 م :نع لس ركن ظل صم لف لا اراه 00 1 ابق نال

 شعل 1 ننام ارا تكد من لات نب ضنا تكاد ل ىلا 1
 لالي انيك سرك يكل كر سالب لإن حس ددهكتس ناي ذي دج دوا لن حس دانب لمت اي كليك اسمك هس لوف هفسم تي لين سدد
 سس مارت فو لاير كك ل اكزوو بج راكرن رولا يثبت وكردء كلا نام لوك م لاحتر وسكان قمار تكس وءروصئريشنرولاوم ناسك
 هجري كي نث لور ا

 لاخاوتاك مشو صتدحب كس _ارف مصور عنا كسدثلاءمتر صن نال .١١ :ارك لك ولكني انمتنثو كس شلارزآ ا
 ىكيلك وكس كدب لاح فب قف انم لاعب« اج وم مولخم نوم وراك نكن لا لم ديضرفرو ا هقاو ق وتم انجل اتعب ءاجاهكل امن تفل لبنك
 وقاورلا تيآي كل اد لوى ارو كن ادوخ تس ركايك قو كن اء بن اهب كرست زج ححلياتم كس لوف هلم كوم وتنتقل
 ىلاظغه دعو تس ل ءاكومروصقنر اضفت اك تمروص لمربي و لوم لان رعب كس كك وم دقو ركن ليي جس رماظ يجوت ل بت لوم لاذان ليي حس
 < لك كىاقا مومو ذي ددسن نين عل لس هرم انا ساه اورك لك سرلذ لايلاروا

 مدّقت باش كت نلاديم ةلكك ال سكب ا” لباقء كس نا كى ؟٠1 لي تس روح تلاسبو تعايش وفا دسم قم طر دشا م
 تح انالد نامي بلطم اك # روت حس دقلاايوكع تس كرايقظا لوين اننورفكا ندع فاك ا لن لوردا تك تسلك ثا نايس 22 + خخ مر



 ممارست 1 ههطر طك روم رسوما

 لل نار مدلك يركب كلاين“ نقف انمودوبب كل افلا كل لا« لإن بوكر عروا دز فوت سس لوف ا هطسملكدج كولر تاعي كو اقبال
 رب لاقت كيد زك نتراغ ايك اكل وكلي ارخ آم لي ذل ول ب اركي ست ع شكران داي لوم دنب علق ل م لوبتسم ناين ار« تلح كال
 د لكى رداهب تمالغ ذب حس بس ىئانالج لايداكؤب كب ازعترواانكبجئر تب ثني

 يحس لوخا ذلك خرز اراد تس لاك ل بر افك جس تدعو ى زلم دوجواب كس فاسخ ا لم لفارس

 قوم زيت ىذيروا تنتى دب ايما لكننا ل لج ادي رش مصب كيك لل ايانراكي وكي لباقع كس لوفارهسي اشك كتيب دا
 كار ماظب كس نا لب لباقم كس لوفالسصروا ريفا جوج كركر ك ان كراس دل لب 1«انوم ليج لصوح اكذب نص اسس كس لاف رسمك
 كس ذب لامك كيايب لير جا 000 رسل انركش لايطرياناعك لو قس فس اجو#
 فالتخا وكلب ناد وخر كم لين تتكرر الكلتش يب لبا قس كس تقلا يراك نجرب لي سوم كت حسددنا لوكس لا لع تقيل نإ

 قشر« كلاس سود كيا لي تاشباوخ ىلاسفنرواهدنباكادمو ضر ىنباكيارج كت دارعو لا رثفا قلن اب داينب ىتد دوا سد اقع
 انج ن رعاك لا« لي دم عانق كر كيا كلا ناهس لإ سس >6 كح لش لودنب ودار راكد ل نم: جس نك رس ابك قب”
 ماو« جاتا املي د لافتا ل لولد لؤي هب كاك  اجايك بشي ناب لش لد كياروا لد كيت هو كس لاء حس جاو تاليا

 كح ضنترو| لمجلا ىف تيدر واتس ءيديساب لش مصب جب راج يكن اي ببساك ّلافتاان كن اللب جس. اجيك ثني ديلكو عاق لاهي كس
 هشام يس رقىكادوا ىف كل دددابب كس .اتكيوج لن كسر همك ردب لطبيب رقى ندي نين فلا لهي 8 فوم كس رابقفا
 اك خر ذودروا تس وماوسررواردب ردمحكه# ىلع اينداك اوم اكريض ب مانا ىتايبادجب ء لون لك كي هزع اك رار قي عراقنتك يدب لش!

 روا ع احاضجي لم لاج نيساوكن انا لبي ناطيش ع جس قبطان انموج < ىكناطيش لام ىرسود حررط كا قاس لش عل ول بازع
 كت 0 مظالم كس ابك سكر اكموايرروا لوم رازجب سس ماك تروا كي اتم ل مل انبي رعب هت

 نااطيبخ حررط اوك وكول قيل بج مكرعم لس ردي ايد ل قون لانا دوا ابني هدثك اك خر ذود قن دوخ اطبخ سات عب بت
 هت داشانتم_ زيكو وخرواايراولكتر لع دهر يشأ وا وكوا دخن لوبا اك وقفانم لاح ب اب راجايح اب ردا جاك ب

 دعإ لس خروج اهنيك كس آف ناس ايك ليك ل كك وج وسم جس 5 نركورخ ذاك ويترك حس شاول وئارلسم اونما نيذلا اهيااي
 تدك سلا رف نرواوركر ايقخا كد 00-2 عسا 1 أو مايجب ماك وك تسلا« وأم اكس داب

 رول مالك كوو وف اسوم هدا اكدت لا لب راب ل اجو # ضلك ميزت طم عبطم ىلا ليج تسورز وترش ايان ل كن آر شم اهلزناول

 جو لل ىل ركرس اذدادحتسا بلغ تملك تدل ناناركب جاجدمهرايهراي هس دا كس فوق اتاج بدت امه تنك لت
 تس عرادتلا وت ةروا سلك مالك نر عل دري ان كنا ةرقرك رس. يفسر فن كسك رادرمئاس رف كنيس اج ل لاا ءانم لت اند حس
 -<تس ناي اك تست“ ىرك



 * ارسمي 740. دروس ربما سورا لوم نادل العريض عررشو مج رت نالامك

.: 
 2 -و مع مول د و

 ةنحتمملا ةروس

 7 ا يق جال يدلل دل < رار _رادارو

 «> ميحّرلا ٍنْمْحّرلا ملا عسب !
 نبل دْصَق ميل نْوْلِص ون َنْوُقلت ءاَِلوَأ ةكم َرَدُك ىأ مك َوُدَعَو ُئَوذَعاْوذِحَشَت ال اوْنَما َنْيَِّلا ايي
 ابك مهيبة يَ نب بطاح بْنَ ْمُهْيَو مدي دوم ريَخب ىَروَو مل رس يذل ْمُهَورَع لف
 هَل ئلاغَت هللا مالعإب ُهَلَس ْرآ ْنّمِم ل يلا ُهد َرَتْساَف َنْيِكِرْشُمْلا ٍلْهلاَو دآل ونآلا َنِم ْمُهَتْنِع ُهَلاَمِل َكِلَدب

 َنْوُجِرْحُي ناَرُملَو مالْسإلا ٍنْيد ىأ" َقَحْلا َنِم مك َءاج اَمِب اًوُرَقك ُدَقَو هيف بطاح َرْثُعَلبَقَو كلت
 مسْجَرَح مهنك نإ مكبر لاب مما ن لاَ أ اون و نأ يلع مقيم ْنِ ْمُكاَيَو َلْوْسّرلا ل ا ل لا ل ا 2 11000000
 ءاَيلْوَأ مهوُذحَتت الف أ هب اَم ِْيَلَع ّلَد ٍطْرْشلا ُباَوَج َو ىَتاَض ْرَم ءاغِتلاَو ُىِْيبَس ئف ٍداَهحلِ اًداَهج
 ذقق ملا يبا رب راسى مك هلي نمو ملأ امو مام ملغاتو ةةُماب مهل نور
 اك ارزدلب نك رقت نإ طولا رخال ىف : ازهر تدين جرط حالا هو ليشلا ااوض نش
 مَمشلاَو ّبّسلاب ٍءَوُسلاب ْمُهَِْلآَو ٍبْرَصلاَو لقلب ْمُهيِدْيأ ميل اَوطسْنَي َو ءاَدْعأ مل اًونْوُكَي
 مهلختب نيب نك خدلا *مك الو الو ْمكازق م كفاح ْمكَعفنَت نأ <" َنْورْفكَت وَ اومن اًوُكَوَو
 ووك مُمكن لَو لفل ابل صفي "مقل موي رجالا ىف ٍباَدَعْل نم رخل مرر

 ةَرمَهلا ركب ةَوسأ كَل تناك دق ميج ٌرْيِصَب َنْولَمَْت اَمبُهللاَوراَلا فرامل ىف ْمُهَو نَا ىف '
 اَوْلاَق َذإ َنْيِمْوُملا َنِم هَعَم يلا و الع و الو هب ىآ ميه وي جيف ٌةَنَسَح ٌةوُف نيَعَضْوَملا ىف اَهَمَضَ
 اذَبَو مكان ركنا مكب اَنرَفك هللا ن ُوُد ْنِم َنْوُدْبْعَت اًمِم َو ُمُكْنِم ٍفْيِرَطَح ْيِرَب ْعْمَجلَوَءَرب انإ ُمِهِمْوَقِ



 انك كاك ق١ رباب ! 5 ش١ 3 دوسي ماخ

 22000 1 سس اَنلا نك قيل نأ هوت ا ار

0 
2 

 ا ب ىنك + مش ْنِم بود نم قولا َنِم كلذ كلم امو هّلوق و ِراَمكْلِلُورِفْعَتسَ

 فل ف ئسأاًمم هرهاط كد نم الخ نذير كبح نم تشم لَم وهف رج الغ

 وت 1 رب ىفر و يبي رر و لم م الك ب قلَيلَع ايو 5 مك دول ورع دلل 22 نأ لق :رافهمإو ايعدللا نم كل كلشي

 نلف نلَعجتالانَ اواَهَو ى همم نمو ٍليبَحا ٍلوُقَم نم مو يصمْلا كِل وَ كلَ

 كنإ نر قره زا كارل هلل ىلا رابع حق لطول .ايالل محور ازرع
 مهيف رئقم يَسف باَوَح دمحم هنأ اب ْمُكل ناك ُدَقَل كِمْنُ مو ككلُم ىف بهز ْمُيكَحْلاُرْيِرَعلا نأ

 ٌنظِي وأ اًمهفاحني ىأ رجالا ْمُوَيْاَو هللا اوُجرَيِر احلا ةداعإب مك ْنِم لاَمِتْشِإ قدي ناك نفل ةسخل هوس
١ 

 ع هِتَعاط ٍلُها م١ ؟+ ُيِمَحْلا ِِقْلَح ْنَع يَا َوُه هللا نا راما َىِلَوُي 3 اب َلَوَعُيْنْمَو افعل تارت 0
08 

 وك( .اكرافك ) لومي نيس ارواهس ريم متاولاو نلاهياعسا مترلا نيل ثلا مسد لين تاي لب لاس يندم دق روس... ..:مهج
 هلك بأ رتب رد فخ اتا كذ_.دلاعذج يدكرنكوج لتس مدار يف ترق )ماغي وم كيتون لا متل انب تمتسو»

 داس مرافكل خان نومفص ما عتب ىلا نلب بطا« ناايمرد كس ندد هسا تس جو ىك قيد داق يك روت #فرط كريتر هت يدالتب نس
 لش عسداي كادوا - ايكوم مولهموكي آد ذي ياوككم باوك دق ا ذ#_ يم ترضخ هت لاي ك ناكرشتلايعو لاك نادك
 رداد ربك الث كك كر دبر هود بكج آل ايس داب كس( نأ رقد مالسا نيد ) نقلا إذ ركن لكلا ( ايلا رف ل وير زذع اك بطاح

 2 لاس ودا قا ( تجلت ال نامياءابتؤت) أ ال ناميا ماكر ءانبلا( كس اروبي لب »نبأ

 نا م( ءايلوامو ذخج الف تلج ايروم مولع سس لب رش باوج )و هلك رطاخ كى دوخشوف ىريصروا لن سره ريس لتر كف دكا

 نو رواوج تسل اربط وجر دا: تاركا جي يكب وج حمل وم اكل وزب بستم .لئالاح_وم سلخ الكورد 2 -

 ءاوس يك اوج حس تس ارك تيياط)ايلكك يب حس تس ار وار هون( ك2 ا: لج .ج سراقب تضخ )اه ركايياح لغم

 نايزروا ارو تسو( حس ئاهورايروا لع )ب تروا سال 1 ما توارع ول اجوم( وبات )كر "رسب مرا انلا( ل: تك وطسو لج لس

 رولا( راد تبارق )رادتشرعس داب امد رفاك نكي( نت )رض اوفس تابراودد( كسك كل 6 )رطل قاد

 لوب )كه كل صفا وكس تما( حل تر باع هس لابني سهير فذ عبء كن” سكر كلي ١ آمن ماكدالوا

 دوا ( ركل خر ذوو ديت اسكس لورفاكوكت لادوا لش تنجب لبن ننايسوو كس لورفاكروا) نايمدد هس داهبتت( لن نا رق وفود فورم
 م ارباو هع( نوم ق تكي اوفو وت سكس هزمت الضر وا هزمت هرسك و وس )حس توما كل هس راها جساس د بس وقوكل العا بسس دامها
 دقلا مون ةروا حس ممم( ايدهك سس مسوي ا فس بسس ناك عنج هت تاس كس نلاوج لان ننال كادوا( ل لو لوكس نا نتن لع

 روا توارد كل لس شيم لن ملي متروا ليناسب راهب: ( حررط كفي ظججس رت كى رم ارب ) لين دازتب تس ناو: تكي دوت وسكس



 ونا 5 8
 "حاربت 14 ؟* له ديل ةروس رسم إب 2 مرج نار يضل نرشومج رت نبال
 يي ا ا ا ل ل م

 نتا ىرمتاربا نك ةال نامياي دعاوشلا ابسج( جسدك ل دب ةاووكة زم قرسددروارجتا ساس نقم رزم# وفود دبا )يكرر ل
 دوك سداهقلث تابلا كتم“ هس قس حس هوما لكل وركرورضرافغتسا كل ابرق ركل و: تس باب ذيساةتساب
 باو بازعدس لا نتن )» ب لارين اكن آس هلاك كل اهواك اراك ن ارو ولآ # .كراؤختنسا 2 كس ءافك مله سأ
 طاير هوا بترمو ف وطعم نيرا 2 أو لاي انس مب 2ك كس نلا لي ل راؤفتسا رك حس تاي لاا هبائكو انكر ىو (6

 كح تاب اراقغتسا كميت 'ريادوا هس وجم وعمري اق سو كأن انيش هللا نم كللمب نمف لقتمتآي رماطب ج ركاب نس رصقم
 رواد ليث تس ركل كب يآ !راكذ دوري سامبا( < اكو دلي تعاد درزجل اك ب نانا سون ا ءطيعم مرو

 اولات جي كل سا لو كس ءاقفركس ناد»ا ميئاربا لوب ىتذتت ئاعدير )جس اننا فرط ع بآردا-ل ةس كرت فرط كبآ
 نا لكي ل 2 ل ولو هرم شروح درت بلر م ةوكل ور فاك وتم )انيرش ىف مجال ل و رفا بسم !راكوروب راما( بددقم .

 و تنطاسفيا) ليث لاو تسع تدب ز بأ اريشا]ب 5 أمران تس ريو رام ,ريلقكىك نإ ثم _ 2 ام ذم لع تتف هو عررط :

 لري ي)2_ ضم تو دوق نول لا( ع باو اكردقم مار ماه ثم اها ) كل تابت كلش( ل ترعنص |
 درو( و« اترك يهواك ب اطد باع لونا ) -جس تك داقتعااكن دك تمايقروااكدةئادج( ركالوايددوراج حس ريم لامتثالا
 -عشأتس اتسنلل( كك سورا راي زانب# سكك عس نولي ات ادس( كرك قبر مان كلارك 039

 نا هبقتع تنب مولع أوم ديت اسكس.اع دقوا سدايتطا كس نت ومنو ديت سك اعدك هنح تملا... :ببك 0

 قت رجا لونج لت هدلاو كمت ارياددا ديت كفو ب نت ادبكتج د نما
 7005 لوم تافانمدج رك لب لوأود تءدادعو تبح- ى ىودع اولختت :

 قداهتو قتل سس قكوب عت ليو ركل لئتطوم سين حبت اول ود انيق حس تينت كيا كسب بات ؟س قر التوكل ل وب عرامتجالا

 دنت ئدايند كس نادك | ءاجايل اوال أ حما تريح ا لس تيا اوم تروازعتس ا ا كت رواوم تبيح طظاحأ

 داشرادكاريبج_اهتفاص لدا ئطاعرثرو جس وارم قلت قرماط لج تل يل م 6 ءابقلل لبو ياس رم فرضت هوك ورك

 قكشر قرباظر انكر 1 دانك اوهرماظ حس لج لاووم نإ رن كل اس“ قدص دقف مكبحاص اها' "ب كو

 . هاه لوم ل

 < ايكوراشا رف فرط ريع تفاضا_ مك ودع
 ردوا لاييجوك ونشر بنو ريشول كفو ترضخ ان مقتل حس ايكوراشا فرط كف وزن ل وخفت ا حس "ىف دقق” _#ٌرضم .نوقلت
 -2 قناطر فيعني رقروا ليث قردب بطاح _س .يدساب ل ةدوملا

 ابل ب ذل بو كفو ثرصقوك اس الاجر عحس تحل ىو كرب انبفالف كس هدشب كلث كير ره رورو
 رن اغاالس ربيبخلا ىرووّة اكسر ل لوف لطبخ انج ا انهك راناكن سوو 72 سن وانيت كا

 ايلا آرب هذ كساس لامك 2111111 1 1 ايكاببكم اغيب رهن رذ كس تدوك يأس
 ناي ايا بكل احح لانس مبتلي هيرب مف كلير. جس.ل لوف اهب كيس ايكو راش نرخ متجرخ

 ناب لبي نان لاح باور يخول رشد الع كس يلصو لاذ تارت دحإ

 < توم باوصو تعازبوج طسو ع اوص ب فرط ف وصوم تنفاضا كت ف#_ ليبسلا ءاوس



 "ارباع . ةقلاةرسا هروبي -- 0 1 ش] خش جء نال الجري رشو مج تنال

 زانت لس متفق لأ اركا اقلام - كفر" ةرع ةرخ الا ىف باذعلا نم هنا ترغيب مكعفنت نل
 لم ةمليقلا مروا اكدم فورم لو لوا الورم نو رحتا سكس لصف ا. قلخأبس اركان ايع_لقج لقتتس ل صفاروا كه .اهايكف قو ب للا
 اجو فناتم

 هس اساسي رقت ل وج ليد نكرم اع نبا نايا ع هتاسكس فيتو ضيص لوبي هلق ارتكب لجيرطرلا: لصفي
 هج ف ورخاسس اثم زنك مروا ليحشباب فور عضد سكسدي دليم دن عزرا
 ئاروا- قربايوم با اهودارت عراحا ل ا رصد < حن رك ةورثروا ة ورث, ةوسآر وا وسأل تيك غار ماما ةوسا

 0 دانك زج لوم فيلو كس ردو نزت تس

 لإ راكد ربك لاروادورفوارم حس مويس لام لدب سحمي ذلادوا محار اولاقذا

 ساري روطو بج نايا: لقعاعرشرافغنسادج كا ومد ولخمانوهرفاكاك اي رولاوق بج كك رثاك_ ميهاربا لوقالا
 2 وسال ار أح روب م ولت ليمحلا ىنغلا وه هللا ناف لوتي نمو لا اريج_ةاجوم كك تمام

 لي شمر عروضوم يو كانفل كلك و تك يانكر واس لبئرايتفا وبي كس رافغتتسا ب كن لكس لا لو انك ئافلا ب١ ككل كلها اه

 هديل اق ذأ وقاكهريو محااربا ترضحرثلا نشل كلامك ين تساي انرك هيف اكديش ليا ب قوم للا ف سف تس اج ايك اهتسا
 - سلق ل بات عررط كل وقد ىف ع لاق يكس يؤقاضاقت كلاب دوج يكل نرفغتسال ىنعب ل فطعاك ادلتالاع
 2با ناد شع لوبي قتملي لي جرط ل ئه ضخم _اكياج يكن اتاك عنواننا لاهي كسي لص ااكباوج
 رفاكل رفات نوف ل سوو لوم كل اءاكرافختسا كح كس نا ضانن ئت_لوم شكل ك0 والعكس رافغتسا

 "إل طب بترمرب نر فقتل لوثدعي < لور ث ب وتلك" لع وج وح” تررايع ريل ب_ج لكيت ل ب اقرافغتسا كك بإب
 راقفنتما ح_-اوم بث ترعصوروا تذاط ى ريم لكالاح كل وركرفغتسا كل كس باب سكب هس ةتامالك تلامرولبلاب ل فطع

 ريم لاادتسا حس عر تيب آي -انيش هللا نع مكل ثلدمي نمف ل وقار داررفتمياكح كوم اذ لات نت لتي اوما
 اكل اوحا مانت لامك اج 1زاليب حس.ءامثتاكس صورو اكن رنتي ككل دك لي تك بيدا ينك“ د
 وكل وقس اك ميئاربا ترطح كويك جس. انوم تبان لأ سس ميئاربا ترض اكققو ترض[ ب تي آلا لارج ةسساجوم يرانا
 -<.انا.ديلقت اق اقلظم ل عاد وذخف لوسرلا مكات ١ اهواي ترض رول نا, تت ومديلقأل باق

 كرولا كيطانياولاقوءارااولاق ىاه لومتماكل قليب قبرك ايكو را ارك اي ردقماولاقو نرخ حس للا انلك إل لعانبر
 #ورلا تلا ررارك سب لووويتم ا ا بس وب مك ل وناسي كس يي تروص

 راج هواعا ل علع_رس شعيل لا وكل ارتشنلا لوب تم الع لاق دا - ب ضتبل لوي د ارم ل < دبل امتثا لويس ناك نمل

 لدب قط نزل ريكو مسواع لأ لذ لاو هكتار انه لدب حس بطاطين تارطح مروا ل ترروص

 -ج 2 اعانانب

 ع قددح_ رافال لوز لس بيرو لوا كس تدوس لا 5 11 ضربا قود لووبير وا نقف انم لم صو روس ١١ :تابآط ار

 وما اري نامي اراها فرص كس هل ركزايقالث لولروكي و وفور وأ جس تعلم لنك ران حس لؤروعلر م تيصوصتر وا

 .ههتسإبد



١ 

 هانا يتم 14 1*طج كا روس اه سودا ا شام, نما يف مدمج نا

 5 32 يف لي »دلوع سيدع رس تسدقاو لا أناسنلا ا را لاو ناش

 م لورمتايلودارااكلع عرس كنت حراس زم اف تياهنذ_- فق ترضخ وف لوم كذرو فالغ لكاس فرط رانك جب نيلي
 امور زل[ كلج لف فيلر مرج حرر ساروا يلي درك عرورش ناءاساك ىلا رك وأ احس آخ لوي رايت كيس آرافك ل يثألا كى دركى دنياي تنت

 كفي مط لوا كس لكروات ار قرير مارش التم ركل ايسكو يكلارخوكن ولادك لذ + رجا كردي دج نا وها

 لو لراس ل تارك لك روكي يال يمك اىسروب هر وارتحل اك رمح "د قب ب ا لاو

 هس للا -ايلاي ب ماقتم كيف تسدوثروا سس واشاد عسى ترف ارب 5# ا ادني ساي كس ا لس 00
 نونا اسوا مانكس ماكر افك سس فرط كر عتلب ىلا نب بطاحرلا اوم مول تح اي ايكل اوت نلا طخرصب لس دلو را ل

 هالات جس اهكر ايف ارطكة س ل! هللا لوسر اي دس دي ؟ جس تلد ايك يمك اجت ل كال 0
 كس لواط دوف الرب هي شالا ذ# كت افق ك الابد لت شرك لاايخو لاس رش 2 تيكا لوب ارد ح

 هس رم ل اص لاهو اماعري كس[ محارم لور فاكس ل ل لاس 5: تظافت لوك لب كس لاك هيلا تاقئت كس نا

 و رض لوو/مالس رولكس اجو هد اقاريعحررط لاك لي ركل لس امها حس نلاروا- كس لن د سس كى ريك كوي لاب
 نر ل لاا ح هل ؟ ررأ جدإل نيقلوو ل كك حايسأ للا ده كس تن رأي

 1 نام جور ردا كارت روكا لب موك اهتنتشلا لوس 1 يل ادغالا 58

 ا ملل لوسي ايل رعب ة سو يخورفارب دوا متر تس 3 يبي رد بر لرب ار لع قديع به راب 3

 لم ولخم ايل لج ع ل روب للا بطامرك اير فروا اريبخي الا اول وقتال بطاح قدصاي امر فذ ناملاولل ةرقرر؟ لوورام ندرك
 _ نو قلتم وقاو ىلا تايآ ل ادتبا كت دوس وم دار ف#فاعماطخ كن يتردب هس دنا

 رم رول ما ضب يك درك وبكر نك ةدلون عدل نا سو بمآ ووكر قل لوسرولا نوجر خي ...٠ 4 رش 3

 قو فرط ية بت زعل شت كدب حس لاكي راو” ةنسا لويس داك بس اهلل كيا نك

 ملا رابتر قتراج أ جني لم اهقالغ بيق لركايئكاي ورك ف اعم ليت تقل ل في رع رج 9 ةساهذب تاك

 نت ةروكبس نمل امرك ضنك غراب 24 واهب ع نار رهرول اقزألاف كى ووش لم انف تس نورك

 21 اراب وأدقلا كسك ا لبث باءامت يك تاروكه ثلا كس رك ارا: ليمن شايك ؟ باطم ايلا ك قو حس لوم ل ار لتس ايان

 أوم بايماك سو دري دد كب سطع ايل كس ولايعجو قات هفئاوك 1 متايك و ايانركر /يوبج ل ومو نم نومك اند ماكل وكم مو تساي
 -ايلزع ثان تقوزا ل” اررولاي دام رف ل كلور خس اذ ميلا

 جس لوجبى دير وا ىلا نزح ابد بايماك ث فايت سلا شكك يروا كم اكابيا وكوت املس هلعفي نمو

 ا 1 ا وكر تم ريما ىلع مدور تاع نورث !اءمك و فقثي نا

 رم تست - كايزم ني رشم ذكر وع قشوروا لاب كولو وليا رج ولاق كنار كري مجاب كس كداداود لابناء ةكك دم ستوادف رن

 01 سقى رأت رب دوار كايد ميلك للا زانب رشم وتوك رى لين ريا تفاد صر وق شجي اعرب دوا لإ اين ىلإ 1

 - تس اجا” م قي ناتسددوك



 1اربأتع1470ز قرم رسما ميموس دلع, نا الجر يضتررشورمب تنام

 هسا 10 577 ل ان 0 مكعفنت نل
 ىلايعد ىلا بس ناملسمي راج قرنان ايكيررجب انس لت ثمجءبع ران يان للف كح ساي فمي قاطماس ىلا
 شادن ل لإ د. اجوم كيك م كب سس لف ساب ىظر وو ىدنماضر لفل دق :.ح_ زيجرموحكر داي« رك ضار جوك نار طا
 8 آن ماك لولو ولم

 ومنك وفارس قتارمت كس نااروا مئاربا ي_مكل تناك دق...“ : بلطم اك ومب نومك إبر تبا كس مقارب
 كم اكجاهلحي ارواوبب ملكتي ثلا متوكل يدرك ولايك العا اك كدت ىلا ف بس اطفال وق هن بسس لش تافو ذي ةتيسا وحك تس اس
 يعج كس قكم تو ىا تدادعر»ا شر يددا+ سك أدب كرام امد ردا لي دك تس قير لس داهم 32.1

 متواكق لماظقإ حس ل لوم واتساب اذ  حس باب ذتيسا كن ادجتاسكس ىلا مت ات« ليز منك لش اج نا مالغهساق [بيا كاك وعي كش
 ىلوت اهدا راينا كتاب كك كس ادخل نوب (لسرك ئاعو فرص روا اكثر ور مظراقنتتسا كل داب شك انلسوم

 ء[لسلبككو ر لش تاج اي انادي وجلاء ل كن ئاصتتلو عفن كل لولاه س بارع لية الد نامئادقت ابي“ نولارك
 لول ترس لع بلم كح ليي حس ذ_ وهم ولم يرضارم وو « قول بلا فس مالسلا يلع مارب ف تاي تكس يب لسع
 «ج وبس تزاجا كل ادواهك وم ترفغمل ريكس لشركت يارب باطل ليث قس رمدد كس رافغتنسا لابي لكلا« كك هكبرافختتسا

 «ح اب داجايك نساك ا ةروصتس طافدسراقنتسا قثىرباظروا للرب ةروصركو تر وك ف الغ قلتم طلاب تا لع عل اورو
 ارسووروا“ ن رفغتسال” تلح لاواع زج اكعومم لس حاولا ىف نما“ تللماام ' 'رواخلا' نرفغتسال“ سموم نس اظفللدنجرب زم

 لنا كك قوت اياعد 2ك ياي ماما ييصاظ: <. لاذ فرب لا نرفع هيج, جيل ؟ ايبح “كلما امو
 هج قير زك حرمت اك تءاري روس نك رافغنتسا سارواوكار دن سس [ىرفاك ماب اهب وع مولحمال بطين مولعم

 ري لوف رلسصرو مالا لوم خر فاكر كيد لس لاني نش ختاكل وراك ةنتف انلعججتتال :٠.٠ :انطرتتق اكل ون هم
 سيل كلالدتاب تيماقت يان دلباقم داما لت ذاآ

 ساند, عاج لكي اتا لام لك اتفردكارواميئاربا قات ديمارلا فوم اق ترغ اردا د تسدشلا لب قس. مكل ناك دقل
 ىلا ىلا هماكى دبا ل بتتس م درك ئاقمس لزاما دعو كايندو» ورومت تمس تمار لاا لس لو كرا بصعتم يزل

 قول ا ا نامت راي حس وثم كاد شرواك وليف الفكس لارا, قو لص حس كج ري تمار

 -< الع ترض ايلى اه كل اءاكل ويت فك ررطرم دوا تس تالا انقدوظيتسا ذيؤتمو«هاديايكاك

 عطا نفك ساكس تس ل ماوس ىلا تبجل جسام مول للا متجر خ متنك نأ ...٠ :لولس فن اطل
 وم هعت
 بقنا اجا ل نيد تياعر كل ئالع ضدك توم مولع ىلا« مكماحر ا مكعفنت نل

 لك الا“ ك ىلافنض ثا نال حرك لب عطور فو تقف ا ىف بكيس نوب مولتم سس لا« نرفغتسال ات مهموقل اولاق ذا

 قر عت

 ولي للاي ومر شاك وم لطب لاري قتلا ع نات ينس ايامي حس باس اير اكس انو مولخ ة سس ناونكب لا ةنتف ادلعجتت ال انبر



 "ةعرفسما 4: تكسر ْ طاق 7 دلع, نا الجريضتررشومج تنال

 كيندر نسا مسن لات اربخر كب ايسا تيب هلك هذ اجار قتلا

 ميِد نا ةْدَوُم ىل ات هّلِل ةَعاَط ٌةكَم راك ْنِم ُمُهْنَم متيداع يذلا نيبو مكب َلَعْجَي نأ هلل ىسَع

 ميج تَلَساَم ْمُهَلروفع هللا ةكم حت دعب لم دو كيد ىلَع ريف لاَ وأ مل اورق نامل

 ْمُكِراَيِد ْنْم مك ُوُجِرْحُي ُمَلَو ِنْيِذ | ىف راك َنِم مك اي مَ ن نمل نع هللا مكاني ال مهب هج
 نإ ٍداَهجْ رمال لب اذهَو لذا أ طيب مهل وسم يملا

 ْنَم مكوُجَرْخََو نْيَدلا ىف ْمُكوْلتاَف نَا نع هللا مكه امن يامل مج َنْيِطِسْفُملا بحب

 و ولعت قل زميل أكسر لع وعازف عد
 ٍِِت رجا نِوسْلاب تنم ُتسِمْؤُمْلا مك َءاَج اَذإ انما َنْيِذَّلا اهيل :) َنْوُمِلَظ ١ ْمُه كيلو ْمُهّلوَعي

 ةْيتأ بلعمابنهوحمْماَف رب نيمو ىلإ مهني اج نما ى لَ ِةَيْيَدُحْلا ىف ْمُهَعَم حلصلاَدعَب ٍراَمُكلا َنِم

 0 يا ال ا علا

 الف ِتيِمْؤُم ٍفْلَحْلاِب ٌنُمْوُمْكَتَط رئشتط نهْوفتْمِلَع نإفَنهناَمُ بإب لع هللا نفي لَسَو هع لل

 ٌنهجاَورأَراَمكلأ اًوَطْع ىَأْمُهؤناَو نه ولي ْمُهاَلَو مُّل لج ْنُهالاَفكْلا ىلإ نه نُمْوُعِحَر
 ٌنهَرْوهم ٌنُهَرْوجأ ٌَنُهْوُمْحْيَتاَذِإ طرشي َنْهْوْحكدَت نأ ْمُكَيلَع حانجاَلوِرْوهُمل نم نيل اوف

 ٍتاَقِجالّلاوَأ ِهِطْرْسِب اَهَ ْمكِماَلْسإ عطَقِل هَل متاح ٍرِفاَوُكْلا مصعب ٍفْيِفَحَتلَو ِدْيِدََتلاِب راَوُحِسَمَ الو
 راق ب نه قاد قطز هيرب عع ون ع اق نجر

 مكلذ نوني مهنا مدفن امك ٍِتاَرِجاَهُملا ىَلع اًوَُقْاآَماَولَسْسَيْلَو امك َنِم نهج ُنّمِم ٍداَديرإْلا ٍةَرْوُص

 ٍةَدِحاَو ىأ مُكجاَوْزَأْنِ ّىْيَش ْمكَاَفْنإَو 4 .وهْيكَح ميغ ُهللاَو هب .ْمكتيي مكي ْمُكْحَيللا مك

 نيل اوك مَعَ موف مقا ٍتادئرُم احلا ىلإ باهل ّنِرْوُهُم ْنَم ٌءَْس وأ نهم تك
 هب متن ّىِذّلا ةَللااوُقناَو د ب نا را اًوُقفنا آم َلْثِم ِةَمْيَعْلا َنِم ْمُهُجاَوْزَأ ُتَبَهَذ

 ىلا ايي مكشلا اذه عَ مث َننيوملَو افك ايلا ن نم هب اًوُرِماَم َنْوَنِمْؤُمْل لكم دَقَوَما + َنْؤَنِمْوَم

 نفيا الو نفسيا اب للاب كِل نأ قلع كيب ُتيِمْوُمْلا كل َءاَج اَّذإ
 ناب َنيتأَي الور رفق راخلا فْوح اا نيف ىأ تاب أَو نم يال ىف ْلَْفم ناكامك نهال

 مالا نق ُىَقيِقَسلا ِدَلَولا ةَمِصِب فَضَوَو ٍجْوّرلا ىلإ بسن ٍطْوَقَلم ِدَلَوَب ُىَأ َنِهِلُجْرََو نيد نيب ةنيرتفُي



 بتم 140 دقة هد امرين ضرع ناك
 توصوؤلا حيو درت ىلعت لل ةضاط قو امره وغم يف كحيل اخرون ني طقس ةعصو

 مَلَو ٍلوَقلاِب َكِلذ لسه هيَ ُهّللا ىّلَص َلَعَف معيب ا نحو و ٍبْيَحْلاَقَشَو ِرْعّشلاَرَحَو باّيثل ٍقْيَِمَتَو
 مْ ولو ال اوما َنْيَِلا اهي ال4 «> ٌمُيحَّر ٌرْوُفَ هلا نإ هللا هلْ اَو دُونَ هَدِحاَو حف اَضِ
 هل ىلَص ل جدايل اه مق م اهو نب نأ رجالا ناسي قه م مهل للا بَ

 3 يح نم يوم يأ 409 وبلا ٍبِحْضَأ ْنِم َنْوئِئاكْلا ْراَفُكْلا سد امك ِهِقدِصِب ْمهمَلِع عَ مَلَسَو هُيَلَع
 5 ذاك ول ةنجلا ّنِم ْمُهُدِعاَقَم ْمِهيَلَع ضرع ْذإ ٍةَرجاْلا

 رافكاو شبح رجو كت معاطا كرتلا) + توادعىراببةيسس ن: لم لوكا ناروا لم موو كس ديما سلات ............: مج
 رب يئن ب لا ) جس تددت لادا ادا( لب "اح نلب تسود راهب ورك د لن قون لكم السما لأ ) سدرك قد تبل

 سير لالا الو ف مكر( ري نا« اكي دم دزرسلبكي تس نادر دج ) جس اذاو ذك ف اعمروا (ايدرل ارو ه دعو نس شنادعب كس
 ( ح لرع تساي تقروا تسل“ نيذلا ”لارتشا لرب“ مهوربت نا ا 1 را فاو نع قابلا ( نورا ناماتور

 رك اتبكفاصنا ىلاتدثلا( كدي سدابج مكر ال6 ليس لوركم# داهم ردا تس سناب هس نيد تس

 روا لوم سل لش ثسداب كس نإ ده مج «هساتكور ليم هللا تذل قود تاس لس لوول ىلا فرص« ل أ رت نولاو

 تورو فق يكس نإ ةلاعتس لاما لرب“ مهولوت نا” وم 11 ( تناعا )ودم لك كل_اهن حس داببترواءومم الاكنوك م 6 لور داب

 لشرو املسم لاي رات نب نام لا: بنان اوجه ل قتراح نلت سطور جانت لأ

 ملا اقايكرم ل ب قو مكس سبي دع يجر عب لصيف ساء وهج رارافك بع اكسر كت ررججت ( يكرر اكمالسا حس ناي ذس لومج)
 نر رجا ةاكنلاركالد مي )دركي ايلركن اجتما اكئرا مثول ( ءاكع_كيانركل جب اووكى ا قلك آللي كس لوفارلسم لوكا اسس لب سرفاك
 دلل لستر ضخ انج ادع حسبو كتب قس لافاطسندا« حسبو كت فأن لاو فاكس اد؟ حسد كمالسافرص

 اراهتتسمأ روم نار بأ ركن انج «جاناج بوخ ىتدقلاوكن اهيا نا( تنس تنل حس لاتروكفلع كن ومنا مل ريع
 و( لور ذاك ) نااروارب لونروك نار اكهوشروا ل العلك لور فيلر وكو ور شوركم لكي اوفرطمر نكون اان( أهون نيم

 نا مكبج < لئوان ناكل ل رك راك ( طورشم ) سس لقرون لا لارا( ري لاظروك فب اربع ء ايلى يرق لويئاوج ووركارا

 لبو كس لون دير فاك )وت اتلغن 2س نروقرفاب0 لج لتبارت زفر اسيل يفت عرش وكر ح تمم لاب ترواود دون ارب

 عمرك راك هسراهف دا نراك نا كويك مك درم لام اج حد ناكر شمت حس لاول بج ناب كس طر ما يورك تن يشن سل لس ماس
 هذ لاول ويت نا كل ب تروص ل ارمني لهي ديب نلا )جايك رخو وج حس لورفاك ( ولك [الولركبلاطمرو ا( ساي درك كك طر
 هوركأادج ايي لال اريبجومايك قررخ لون او سلكت رجس لورف كنا وج ليل فك هوروا( وبايلرك راس ورفع رم
 تلك ناك ماع الاو تك مك أدب رلاروا < اترك صيف( اكل )ننقل اكدشلارب( لس لإ ركاداوأ جر

 رتل اج لج ( رك رم) لع نورفال ( اج لج بس لظرفارء قد يدا نت كاي كين ناد يللا
 هذ لوبن نقب( حس ل تسمغ) ستوك ك ايدين كن 3( وم لكل ساو ف ملي تميل ار كس رك وزن ) سآت بون كداب



 ل

 امان ستي 14 "*ج + قة روم رسما م دلو « نال هيرو رنات

 0 22111111117 )ودهد ميتا اتاين

 22 0 ةىاي هس بك ثروت ار بج رمت ه1( ايكوم روض رعب لس لاءايد امون ينت قصروا افك وج سك ش

 52 ا ورا

 نات .ثرول اهتم وركن ف رض زؤكنلا حس لايخكسر تف اراعم اق جاور روك ون نول زارع تيلابدا نيت لل
 لايك لاادالوا قشروا لي درك ب وفم فرط كن ورب وشو الواى ذب ىركق شم )9 اينانع كاايمرد كس لاقي تار كن 0 الدازوا

 لم اب عرور شم ) لك يك يكف الفك بآل مب لاقي قشر: ( غاي تدالد تكس [كس لاب لإ لاية كس بج لاي
 تتح ايلركت عجول لا سأ 1ع جوف لاب ردا ناب هندريفد ركن درك كنا ال لوب قباطم مكرشاو

 ا ةخس_ شال كس ازد( رت لسع تدق كل نوب نسم امر فتسعيم ىف زك الروك مور يلع طا لس رض )
 تك مد( دوب يآ )تسيل رفبضف شار نتورك تم قود حس وأول ننا نامي لا ع#اء جس مرور وفقنا بشاب كح بلط

 باوك ىلا كالا كوب :ت لى حس ميلا لتمر ضخ. نالاكى اكاد« تس با كك وم لولب كا

 ماقم اكل ,لل_ومريماان لل لو هريقس_ العب لاح ترم )رلا اح ىلع لورق لس لوم للام دافل كا هيدج ( <- ناثئاكذ جك

 ل اج صك وو لاش لس خر ظ ووردت بسقف نا نامي ! صر روضإو# ( ياما الكون ا

 هللا ةعاط لجال مهومتيداع ىاع تعرب ىك“ متيالع هللا ةعاط”ترارع كري مهنه متيداع.........: بسب 2

 اكمالسا ادب مكتب كلن تس ارفري ذنبا لص ليا كل ولست اكس ناار تككر لئتموادعس لاف ارا افك ج هللا مك اهنبال
 ء ل تنس روض لاس مهومتدجو ثيح نيكر شملااولتقاف تيب اددارواءايلوب روض قكلاتمذاجا كوابتج كيج <

 دماج جس انحرطظوكل ارتكا لع قودروا تودع سداذك اكمل ا لسحر وا« لن تنس. لداردس يول لوا لع زنك ني

 هيتس اكن مد ٍنانمشب تروا هل وم فالك لونا اسمن ماك هتك هيو ده حس مويا ثا لس ترضخ آخ حازم وق كح لوقا
 لب تس امابأل ولا نوم لال ساو لو لارا بت - كب سرطان اان ارهاب مكر قلعت كس ناكل ر

 تل ناي ايكابدرأ سو وال ولو لس تراحلا قيرواصا ل يبق ب تيل ا 5 لوب دقن ت ولو واوقات ا كس دافلم اعل تأ

 رواه قلخن سس لوم تي آل بكم كس كج روتساب ح ناء< ذاك اكن لا لع تع ةرسدد ليث يف قرفاكو# تبا« جس ورب احم

 ىمذلل ةيصولا نا ” ابك ة ركل الرتسا لج صولا باب د ادع بحاص كل لامه نوييرت قلتو يآ  قرسود

 ىبرحلا نود ىمذلل اه ءاطعا زوجي ةلفانلا ةقدصلا نا” م ةوكزلا باب زيث““ ناسنا عون هنال ىبرحلا نود ةزئاج
 ىلا اهدرو مه ءاينغا نم اهذخ ذاعم ثيدحل ملسمل الا زوجيال اهنال ةوكزلا فالخب مهقح ىف ربلا نع انيهنامانال

 . مهلارقف
 . مهرب نع مكاهنيال ىلع لدب أ 'مكنولتاقي مل نيذلا"ي'مهوربت نا"

 هج ءاليا لسا كة جايك تمت اسس لاقل ل اسلسللا رادو لبا تمص كر ل كي ئاصناو لدع- مهيلااوطسقتو

 اكرم ف طخ م اعاكل اخ ف طمع 6”2ط تق _مكلا وما نم اطسق مهوطعتى اءاكو ترتب“ انركر ريو

 نقى ناريا لنك .اجايلركء اذنكم رارلا لاب: فرص ماج امك دوك ن لامي كس ناري روط رسرس نت تانمؤملا مك" ءاج اذا



 مساس ٠-1741 كروسان 50 ش٠ 58 رلج» نا الجرار رو نال

 لص رنج ج دوا ءاكدم لاقط كتر لارج قلوب ترف انم اب تاظاخت تركو والعكس نامببا بس اكت مرج ىلا تبا« لوم لكى رورض
 مهالو مهل لح نهال ا ا 0 نينو ورم ل 226 ماع رق ق ىجاو ع نولاو ُةسآ حس مل لب سي دع

 نر محق لطلب كراوي لوقت اي خاج ايل نام ناي يب لب وكس ا وق اون بتل فاو لبي طرت لما ليتر وع لاومب مولتس سس“ نهيل نولحي
 نهنامياب ملعا هللا()2 تانمؤملا مك ءاج اذا (1) ء بإب روم مولعم نوم كرورض اك كايا تم ائافلا نان لاهي“ ةساجايدرارق

 <. انلسومو كاوسكس ثلا يي اككاميا قش هس رمل جر وطب نأ اياب مل ارثلا لش كايمرورواتادمؤم نهومتملع ناف( ا

 امتايدرك ع رورش نبك لور وشرفاكذ__ لوركا لوز وليك ثيم هدو نابي ميفطروا طرش كن اميارواولركرايقنااكتداهشدلك من

 نين رجايم نارلسم نا مترا هع داب يدير وفاراسن سس “اوقف منا" دد+ كل اج لي لاي كتمت ق نسا لن ملاك
 مالسا لاش متل تعم لايمرد للا« وم كح رك داشعنس لاقرالانلارج د ادار بوك ورب وشر فاكقباسكس نا ذي الوم اجار كى داش لاق“
 ناو لاوئدد تزاعا ل ىداشى ورم ودوأت ردو كركر ل اهرب وشرفاكفرصرلا 2 قورل رن اهرب 11 لووورب وشرف اكروا ىويي ناسي

 تقرصتو ايقب كت ررجرواءاتوم ناصتقن ام اكل ورب وشرف اكد مي زق ىلإ دعس د تاجا ىك عراكت تقموك وف السمو « يلوم ىلا كلارك ل

 اء جس ايك ب“ 'ةرعلاب مآ وبةسرال انرشا تعا ا يادعبسح اص إي دركس ايس ايلتس تبعا درا رثوأم ااسا

 مكيلع حانجال ىلاعت هلوق هلو امهل افالخ ةدع ريغ نم جوزتلااهل زاج ةملسم انيلا ةيبرحلا تجرحخا اذا ةقينح ىبا دنع

 < اهكروا: بس ايار فرك وك ا قف فاك حاصروا جم كة اد كلارا بحاص “ نهروجا نه ومتيتا اذا نهوحكدت نا
 ليبس ىلع نهل ىطعي وا هئادا ميدقت بجيف نهجاوزا ىلا هنعفديل نهل ىطعي امهب داري هنالاما روهملا ء اتياب هديق امنا

 ًانهه ءاتيالا” لل 2 (رفوازمارا- رهملا ماقم موقي ال نهجاوزا ىطعاام ناب ًاناذي وا كلذ ىلع نهجوزي مث ضرفلا

 تلوم ماع[ يآ ب سادايفب كادوا بحت ي < بسجاوري لوفارلسم ايركل لا وريني بكس فالتخا لش للا« لوبقلاو مازتلالا
 لل سا لير وكرواء قلوب ل راب كس قت لوز فرص اب سايكايدمل سو وكل ونرولل مدع داءاك جايك باووكابس تدوكودرم

 ترزوص بكرا“ ددرالا كتي د لكنك ناد لتر ائم ليت اي الدنا ليس لوم مولعمض يصيح افلا نلا كس م نحل سل ايدج ؟ لوك يبات فو
 كرم خرا حس نتروكور فاك اي داجايد مارست سا وكسمت الو” تيأرعب كس اء بسد رو كوم بجاد قجلاو رح لع

 :بلبراج ايكيا كرك عا عازلبا لابي «تابداج ايكع ياس دكر ٌُل 50 حراز ولروعرف اكلك اب دال كاما ايفل نايك

 انا فدك اول تاكو دزاأ نكت هه نايدعاك نونارلس جم “ةيجوز ةقلع الو ةمصع نهنيبو مكنيب نكتال' جس لم ك راه
 ج كناذلا قيس يروا ءيب م اراداكه سود روأ مالس ال اراد اك ايكو فلفو كل ووو كول ء وو زوميوأ نال وحر هاني لم

 لبث تروص كف # وم لوخ يك سي بلطم اك "هطرشب اهل مكمالسا عطقل'”تدابع يضم يو زوجيدكل دل دب كما فس اكسر انج

 توك اون يكل جب لمع برحلارادركومج ديرما كدي ناهس كسي بططم اك جرا فقالا دا” ”ايك يك نحت لن تدعو فود نا مالا
 لمع ترروص لكيف# و« لوخم دوا كة ساسوج قل ر فتى روف وق لا تروص كف ول وخر حي ورك عن يشرب لدا طيرا كتوموب ندي
 ٠ 52000 يبت اجوم ناري ىو رايود ل قيقا

 فوم ثم دعك ب لصاحب ايران كاك تيدعرولاوم عر اطقننا بس قم السا لبد تدع ع. اضف تن حرت رشي باطم اكاطرشب
 جسر قوييروتسرب ةلج_.لوخ رك قوي كيد فكس قفا ش ماها < اجوم نال راو توكل كي تس ف + تسع لب جس كراج كت
 لوثود لخبر وال وخد كيد نك كل م ااا كاجو ار فل 2 و لم الج لوب ريفر كاتب ا لبكتسورضلا الوب د جتك

 + لمس كل وج أجروا-ت للامور مم تمليس ردو ىلا نك راو المخا كي زن نم ناك ىرورت ناك ديت ع لوئروص



 وسم عع ([ ذئب جدر رسما الكول 2 دلج, نامل ريض ثوم 2 ناك

 ترطب امو لوم جوز تي وس 21111 179 ًارجاظ كا يج

 5 اهواك سس قوى ورف اك حررط ا نس لورب شرف اك كب اطم كس رب سد: د زيا لل طس لويت رعرم يرغك ىلا

 نسب نيج لك اشم قرش توصف كت را غال مالس اذ لونج يكنس عيار لو هيت
 ادرك اذا تس تيس درهما دوك رم نس لورفاكر كد قدادك لاي كس لورفاك لب كرم سنع تس كلت سوق وفارس لك جايك
 روم لبر وا اجور لاذع ل رافكر مه اوكا ايارولاي لاي عدد كيأ قرات ركاك سي لص اك لوم لذا: مكتاف ناوي للا
 ا ا كسدافكر ملح نل* ووركلاوتكس لور ظنا ناك دركي اكد اان مال ورب وشرفاك ول اج آش تيدي ارا

 فو ذح ف اضمك ايه راشا لم نهروهم نع ىش وأ هل فم كك اهوم قال كن لاصقن لو اهني ارسم لذات ىلا يع

 -2 اوه ل نسف و لم رو اج كس ركلاوراكى اقتاسدافكاؤ تنس حس باق” ايلهراشا في 7
 رجتاسع دابة تيبقاع دوا اجو م باايهاك مثروا ةساجوم ل نقع داهم اهنارك ل ل قوي فس تروا ساد اك راج ذاك هيج
 كس تبون نكس بقع ضر واس نلفت كيلاكل وجدج ةلفوو لسع خام و+ لضا تسبوا قر بيس رافأ قب اجو

 هيج اصر جس ايكرايتقاوكى ا كب ذ_رسضسيخ نج « نو كل_ خضوع نك نيلي 0 ه1 تجبون كلادا كرس ءابيتؤ جك
 لة ساجامج ل ولايوكايدارفادا هس تميل ا ل قف ترضخأو 0 لب بررخلارادركوبج ترم ليتر وكن ارسم
 هولك ايلا يدرك واوك ونارلسصر نيد ليكي حس كنان سكت سيل اة لماع حس ناو ايد ليمون مجبسج دس نورج شفاك
 "34 بلظم اكمهيلع هتاوفل تراب ىريشل ” اهقبجاو ديد افك سلم اراك نيد يا

 ءاتيا نمو ىا -<_دتاس- تبهذ نيذلا اوتاف لاك ينمؤملاو روب داسكاوقفنا ام مه وهف قاما« اتي الا نم
 ام مه وت اروانهونحتم اف س_ رو لكعشم اي حمير اج تبيآك سيد ص الف - ةمينغلا نم رفاكلا اهجوزت ةدت رملارهم نينمؤملا

 بسب .لتول لأ كس وم روش ماجا بس مهجاوزا تبهذ نيذلاوتافروااوقففنا ام اول ائسي روا متقفنا ام اولئساو ردا اوقفنا

 رك قس متن[ 2 اد كارت رو عنو تش يسس لك تدعفد ىلإ ذاق بد ل داعم بج ني نر تس رباوم لير وص

 بك ىا-ىكالو# لاجل لايئارب ب حس دوط ماع لكوج لش لقتروكتانموملاكءاياذا_هيس لاب دواس لاب متي ا
 -ايلدب# اكذجسدزاي سنا تفوت تعيب خس
 ع كدا ارم م لس كرادروافاشك هلأ لايرفحت امك ا 5 قي درك ف رطى ل ودنا تسب كدب ىارت_نهيديا كن

 دختاسلس مرجان« اجي نيك ء انك تمحو امد فووعم از ماد قلل ةيصحم ل قولا الركب لوصالثرل لسكس فورعم
 0 د9 لل او نق حاسم اجرك نرفس اكتسدوك

 ىك لج تمجيب ترى ا قوم للا وجلس رطل .رواعس كيا اذخااكل ولور تروا تسبب لصرر_2 2 دبعر ذ_ ب ضنك ا

 لماع تسقي رود السا ثم السا تسيب يأ دل نواز ل تي < لاكرايتفا لماء اكل تس ايي درك امس وو وخديرع
 قس له تيأل اع لوم ةدارا تعيب هس ست دانركت معيب اك اياعد حس مالساءاهغاغ بج لاقت تديبب .رسوو -انركت عيب دعإ كس ف#رك

 لووك اه تءاخفعس عضو نا #1 / و ىرورض ايار شفا صم لغ تعب كل ودرم اعانبكل ول سيب تي جسدارم

 ل كل عب تاما دجدم كر ةاه تباثح ساق ترضكا ناب فمع اند لاس زها لق تغيك
 نوم“ اكح روسو افاولوت ال لو رك وشم هس رام ضبا وا سنسر طت طبر وا سقف ترضخ[ ضع عيدا هريخود الك حبلا



 اتعرف تع 140 نقل روس ربط لج, نا لور يفلح ررشو مج تنل

 رسم قل باىسارافكم اتاي ليث دارسدوبمب حسدقلا ب ضنا وتج_احاجايكر دصلا ىلع زجعلا درب لش تغالبحرالطصاول ل بد جسايكيارجد
 اوعي فرظي- ضرعت ذا لو قومرواروق ار وبقلا باححصا -ج لم لوم قدك اهيدج_جسدارم حرس ربقك جس ايكوراشا فس
 1 -<-يمهدعاقم فطعاكن وربصي امروا كت سن مهدعاقم دي اونم ون اكولروااك

 قاذ ل تييآل اى ةردن رم كتر قد اقلطمس_رافك دج ناب تمروس عر ورش_دثلا مل اما ل.........:تناياودو للون كلاش
 ماقتل لا شاع يروا عازتل يثبت قتراج ىو تاجا كتر تالت ناوئ و نتن نورث 3

 كى زول ربع تشب لينق لش لوزن اشك سا خضار وا_انوب لابو طخ ل لوكس ند لو لظاو ىو سرور فاك لا

 رواد تاجا كلو امم شدوا كس لاق ايازب تف ساري نط ركل اياب للاي كس ركوب تنباسا بن قر ارفكت للحبه ورك ساعد
 1 < لت زاجا لفكر تاقلغت تس كارلا لوم ل زان لشوراب كس ب رترافكمك اهني امنا تييأقىرسود

 تكس ةيانرك مادوك لا كة جالو فرط وفارس لش لورفاكض وب ني تانموملا مك ءاجذا

 كن لا لس براق او يت 320 110170 ايلا ورك باو لل اطم ارش تأ ل آني د تس ءككدرم نناط بكي انج

 تالا موت اك انفي ايل درك حس كن جاووكن اروا لوم ل زان لقتعآ يل قت نيد عرب لا ظ لكك ساوخرو كمل كس ىاباو

 حس نلا لت اركوج نلارلسم ل يتروكوج الشم عك تيبس ركررقم يضم ماك ادا طار شب كل كس لاوقروكىسااهبكا يدرك روسنسردوا اخ
 نمر وقبر وا__لوسورّدلاارحالا تمج را, دقلابو جرو ز لت“ نك تمدج را ديلابو لضمان أي تفتر تمدج رنات نيب رف ترر>
 تنشب يبس لوتروكر جاهم ملم .هلوسرو هللابح الا ك ءاجام كجوز نمارارفالو انم لاجر قشع كئاجام اتاجابكحس

 ره قعر لارج رك كل ئاوخ كى لاو كايت فس لوما -اهق بسال نلب ىف اي ىو رفا م ناكر وشيك نلا- لت ماس ثراحل
 تايدركاقاو وري رم 121 اوك و 2 اسذ_ يف برواس رموموورل الكاب ميفط تس ا او سنت اهاج_ةمسلز#

 لزات“'رفاوكلا مصعبا وكسمتال ول ب رايك تك رش لب راق نياك لاقروككرشم مسدد يكد عراك اكنلا سر تمر

 تاو

 منم اهتمصع عطق نيرادلا فالتخا نال هئاسن نم اهب ندتعي الف ةمكب ةرفاكةأرما هل تناك نه كل ب تاء فأل ابع نبا

 رافكن كيوم لزاما وقفنا وليل متن ولعاو نين للسيكس_.وايتكسرهددو لا دودج بت سور ل كموجو/ل و دجرفاك فس احسين انج
 كتم دعب ل لا قر مارا كريم قرب لوناراصروا_يكوم عروض كتر رج زق لوم ثواكر كل ادا كرب بج حس فرط
 كد لن كتابيا نينؤملا نكرطلا ىدقلرواكتوتابي نإ ذل نلا تعبأ ىك ةرودوس ةركذاكت معيب كل وورم_هكلس ذا رف ناي ماكح ا ائارش
 كس باربع ررطحرواب هت مافصووكت يرضخ اخ انجج_<ساب راج ايار ف لش ثلدعيابي تانمؤملا شل ءاجذا تيبآركذ اكل وفرن يؤم اه
 اوفي ترضخ رك حو رضاع قوي كن ايفسولا قع ني ورنب كح لقرب م كح سلس تعيب حس لولا ب نام لكي تمت

 دقي نكريبد) نا لكن كالا _.يار فوم سكب اطخرك فروت قف ب آس لب اج لدن نيجي للبت 1و لل ل ردا فل
 ىلع لاجرلا عيابت لاجرلا هتذخا كابي ار اه" ارما انيلعع لمخاتل كناو مانصالا اندبعدقل هللا ود لالوبودنمري للا اهيخ

 اف تان لام لم تمبصا ىلاو حب الجر نلايفسابا نلا -ايك لع ف هدشج رب ا نبريب الواير فري ليفي ترضختآ_ داهججلا و مالسالا
 ناييروا كى لا دخاسب_ وأ ترضخ ارك نمل اكريي - لاطط كلون يف ماب ما تسيل لس دبل ايفسولا لما ىل لك ردا
 ! ؟ةبتع تنب هدنه كناو_-ايرفرك



 ا” تربت آه” زج دق 13 روس: رسوم مع مون اجر يفلان شو 200

 ا نيتزي الواي 11111111 كك شا افعرثلا ى اي فلس اهئافء اذ ؟ ليو مرا تروا« لاب ل. « لانو
 لاو هوتم نهد ال وا نلتقي الو -_اارف _ ب ترض نق قارعا نمت تزام - لبر ظافلا لس تهيادد كيأ- ةرحلا ىنزت وا_ىلأ

 بك ىا-اهت اكيياجارام لش ردي هونغ لظاب ناوتج اكن ايقس ولا لايك لاي ملعا مهو متناف !رابك مهتلتقو ١ راغص مه انيبر-
 ترش د هوا نم الواي رف هني يآ كيسدار م ترض ارو كوب ثدول ثالعس داب ل ىأ قرع ترج نءيي#ارقف

 ىف لّيصعي الو ايار فاشرا نيب ترضخ[ قالخالا مراكمو دشرلاب الا انرم ان امو حيبف رمال ناتهبلا نا هللاو -ايلش ع
 رك جداد لبق ذك اي هس و تءارج كودنب - ئش ىف بكيصعن نا انسفنا يفو اذه انلعجف انلعج اه دنلاو لو هدب  فورخم
 "ثا ترض>و انجي فو ١ هذة آل ع نبل تدب حس لاول جس لشمس قال تعسر واراقوو لاو ترض

 فك 286 هللا لوسر فك تس امو لج وزع هللا رما امبالا طق ءاسنلا ىلع ثم هللا لوسر ذمنا ام هللاو ل يظافلال

 ىرطق بوث هياور ىفو .نهيلع طرشي ناكو بوث نهيدياو هيدي نيبو ءاسدلا عي اب ةلؤؤهنا_ت ىل تاور ىرمود طققا رما
 - تايبنجالا ىديا ساسم نم ايقوت رخالا فرطب نوذخ ايو هنم فرطب نذخ اي

 ا وكر مرللر كن م تسوادع كل ورفاكم اع سرمد - قب وت رف اك ورج رك مناك خس وجيد لوراد شر لأ 0 4 رش

 و آ رزبتر اوت لل كري ح تصرو تردث شا .< قكّنادب قاع يكس تاج لاف لو نبسزم ؟تداثب ب دثلا كك“ كك

 تاقلعنت اسووروات ارداريه دايز لكس لحب _ا[ب روتسدب ناايمرد كس نلارواس رايك زا لع اينزم تتسم تمكن لإ ناملسوو لك نيج

 رب سر صود كيأ باك سرا راو #رسود كياوج الك م: نارا طوملكب سلا قر هعقوضلس لت ردن انج لي ا
 انت لمأ بارما 2 ب درع هل فما ل كوت جامايك كل كس شيمب رك قلعتوطق ممر باطما ف ركب رنا
 لور حل قئضم يي تءالا» لع وووج ومر اناممتلا ع 1 تورش ى ل للارك-عس ةزوررتح تال اومك لس 5

 -< ناايرمالادتتتوول_اركفاوماطق يني انس هللاوو ع اجوم ىلازتعا بس لوس كك

 تس لأ كيا( بسازبل_لج لاس حرر ظ يار فاكس س قتال امنا ........:عبس اع كري ئراداور كس دافك نسي نأ !

 لورفاكسم هكر واكل ع لون لس ناشر وااهكر ريب حس لواط وت دشروا توم ناس“ قف رك وهادئ اجريغر وا نراصتم  فاكج - داكن

 راكم فاصنا معشر وعسدارم تباكن محا قت فانا اخ لاهيبفاصنا لباد لمالسا نس ليف تس وق لشفموا العب
 لت مح يااقت اكفاصنا لذ سس آش حس ىراداوردوا رنجت اسس اهو بسن كس ب لل تاع بسجاو لدتا سس دا اجد

 تعانجب ليا كل ورفاكر لال بيت مناي لك مالسا جس دب رق لكل الخرايعماكم العا وو اطحنوول ايخوروا_ وكل لس اهيا تأسس لس نا
 درك رورشانكئاب سس أل ىت كين ذاينا الي دك ورفاك اج دأب رسب حس لوئارطسا

 دئاعم كس ناو كس لول درع تدالرل < سكر... :<نس 21 كتب اعرجردرعس لورو زك وكن ل واروكم المس ١

 جس ماك اكدانكر دا ملتي جس انرك اتي مئاتسود تس انلا لا راكب هدام تس مترفاكرج تدل - اجيك رف لش نناحس ابا كس دن همي
 هس اشيا لم داب كس نايا ةاجوراب نوت ىاوذ آح رك ماوق ترو أمد _.ءاعسساك درفاكدرع ب راقت رين ب رايت اوم ول

 -هح عيد اف اكماكجا قلت مسس نارا تانموملا مياجاؤا

 مسالم لضروا نو نارلسم قو آل ورك يل رك ئراج كل نر ىلا نس 1 ىلا تس دوط قرب اظن نايس انناج بوث ىتطلا ل لاح اك ل دس ىلا



 تعرفي 14٠١٠ قم ةروسا» ارب _ 5 ْ] ا : ا ناالجر يضر مج تنل

 تلا ترعب مس للروم قو روتر خ لير انج 0 درر ف لابن يكاد لكك نب ل ركزو ن طررطا
 تل تعيب لك راج تس مكروا تاجا كيس [” رع حررت كبروا

 -جاجاج ث وارول راقت -اتب لا :/ماو لصأ عراكندحب كس نير راد فالسخاةلوةرفاكارمودروا نابلس يأ لل قوي دوام"

 دعب ل ذدءاديب ج غرامج الاب لش تدوص كو طاع جي انطسوم ح_ نارطسم عراك اك سا ون انو وكل كر فاكرك تردوكن ارسم ؛>
 <قك 2 راك دعب ل ل« ل ترعدي 00 نما اصرواج لوم ران ار وفيس د زك دمرت وزنك مل ماما أس سس «شاحروا

 لإ قايل ابا كل طددييج لاداعي هانى ارواج ثلث راك ابن اجو ناطر ارم واكب ةورفاك*
 لاك مذلة لادسدلا راك حس ا نارطساوج لي مالسائاراد هت ايد درصر دق ل سرج شفاك كي كس ناو سرور ايم الس” ه
 ( تاق عاش ) لاملا تيب عزف رت نااووو ةيسرل راق ل نتا لارا يركب وخلا هدامتايك ررثرب تروكر م اننج ذس رفا

 دهس للاب با مكي نايا_<انلسال لت راق ةييسا بتاكد دام يسال اوو ناي ءارقر مهوب اكتروس باردا ّتاجاب دهس دة

 -ةساج ثوث سلو مت لاغتخا لجأوا كنيس كاصتنوكن اكدتنكت محل اص | جاهت يك يدر ية تالام ل وصل تنو ىابلب
 دس لد باهت اخدختا سكساوي لي رك دان السر فاكر اك ديت يفت رم وشن نلاملسم حرر كا
 وكل ورم وش السم نالت كر افك اود كس ذك نوئالس اكراذل موج 0 يب رلش لبا ووك ورب وش فالس ارم اكل روك سا دافك- 4

 هيلاطم اك الاتي انياوجر وا حاج يدع دور افك ه انتج كر افك: ل ترروص كس كت بلا - سل ا ! لوك لب ترروص كر ياريس اجاين تسد

 ال ةساق ترضخ زي هس (رامتا كف سوم ضافدس ماكدا نال ضو رولا قرت بيس تلامس تقوى كك ابايدك

 داوم مولعم ندم قاكم ١> نلاتس ل. ”ءايلس يك ل

 2 د با ورع و شي 21 الويب بشرلا ني ا تعا

 رواول ايدل مفراكب زج سان كل يرتب جس انا لك 2 1177 وك رزعرخل نب دايك ززع لاه واتس ل ماج لش دبع

 ىلا قرف بج ناي نجوم مثيل انا قي هدي كس هدايز فاتنات رلاوو-ايك ا يك يروي لش لا قل فارس ودرج جس لكروااكل لت
 5 نجباورلا صتروك < شي دئااكك ص قابس سوم هدي نكس لددرعر كدر اع تدلك هاوقداي ايل نلت

 0 مارتلااك ايوب لادا كرم نب نهروجا نهومتيتا اذا قرم ىلع فتم ةدعإ كس تل نا ليضرف_سفؤي ثا

 0 < كه ذمة لي - ئأف سرب مارتلا اي كم ادا كرم نوم ماجاك راف لقؤيل لال م جيد كس طرشي

 - لش تروص و ذوج لس لوني اي وم قف وم كس نال وماومايكررقمووواوخد حس تس ل مزاول

 ل بار»ايكوم مث راك تشر تس كا - 5 لي برجا راد لبي تلا كرفك اي ويب وج ى ل ونارلس -رفاوكلا مصعب اوكسمت الو

 قدي كلاس نت :ءاجةراكأ قس للروم تنذو ىاولرمتيب امل اى لئاو تدع كك نا 00
 رول نيد الط ار اهب كبري لتر ورط لك نيس د قازطوك ا ني ات اقارب ناطوما اب نا تع لا

 ارم رش الط« راببظا كت اقتلهن ك2 شم لوب كل دارم نحضوقلا لس قالط_كدماوج ل سا نكت ركن ركنا ب ساق ترضخ ْ
 وملون رالطا كيد قاطاسباهساقبر وضحك نكتب و _قرس

 نلاتسورنب قدي برنت نادر ل تب اجلك اهبمج_ نهد ال وا نلتقي ال و... نزل د ركروار لدا



 رس حير رسمي 140ج دق ةروس رسوم مس مدلج نك ريس رشومج تناك

 يود َّ افووربم لش نانتسورنب مك د حرر كا 2 رركرولدو هرئزو لوب كح ناخيع راعو كت رمل كغ لولويجار نإ 2 دلل

 قلق فلس .قافورقف اقرا ضلع بيرع_ك 0-0 نوع قوس قيل فنيعب ماج قكورم تدوخ كل 1 كس كرما

 م اكدتءاغ ره ا يدب رول لب الاياب اكريف ىلا روتر اكل روك بلبل تيب اع ناتهبب نيتاي ةلو_2_اذرا وال وكول

 1 ءاكاكذ فرط تسمو تجني جس ةوانكاك انزل لاك ساب داج كورك لا دال اكدنداغدلك 2 كك

 _اءاهم لأي لبد قتاوك وجاب ل ورك ىو انومجر ىلك يس رس دارم حس تبع دئاب نافوط لب لاي تبا يل 0001 اوكا
 هولا الج سي يراجهدسلا اي دالت لل تايآنلا-اهت ايامرفوك راج لك روك اههوج ل تع ةليئ لكس ىلوعترل اني حس قرط قرا ل
 لكلام د مومو للركوب كح نا

 ا كت لشوكلت شلاك ام ىلوعي ناش ارك ايلا هدإي جيري تدوس تاغ اق نوم لبي تروس عروش اه وق اولوتت ال
 ؟رطان شرايح لوي ربر قاع تورو كر قل 2-0 لوروا قلو كَ

 - يك اكلورفاك نا لاع 1 1 .رسود كارير وا يلو رق 0 9 وول ورم 2 رعت قد رافكلا سني دق

 ىفابرمس طنا هورك هد لاح اكل ابو رطل ست لان كك 3” لن لور فاكوج كنس جس انام نايك افكر تلا برات نان تارت ضو
 امتد حس للا؟ نفح يك انجرح لاب اركك يارجل ليل للاب حس فرط ترف [ىرفاكي رطل كلا لين كك وج للا[ ديلكلاب تس
 قوم عرش # ل عرفكدبلا_بلا قود تفك لع لئويك ب :ءاج قدس نلا_ث:هن كدجي» للا تارك ورفاكن تركن.

 - نيك كلت نايل وودي وك لك ساج آت دشن لكل تضنامم

 اكس مالو تفطاطر واى الكم هس دافل ه ودك سأب ر لك زاوت اكتم واع للا لك وكر زب لام لا هللا مكاهنيال 25252 :لولسفتاطا

 - لن تل ركل وبقول رب كس ناردا تس كة اجرب

 د مكان ذآروا جراج كريم لش لا-نهونحتتماف
 اكن ايمان ل سن اندم مولعم وباي وم قنا لاكت مدي ىكردجتاسرواهجس قوم مولعم ديحارص تي انو ضرف كتيب يحس لا كدعيامي
 -مامتمااك ٌئراصل نرواو: مازحا تحاك

 هب كيرالا نركاعدد كس دير مكاو مولي سس لا_نهل رفغتساو



 لج« نا ال رييض رش دمج تناك

0-9 [ 
 يا ةَرَصَع مير هزم وأ هيَم فصلا ُةَروَس 3-3

 ٠ مُيِحّرلا ٍنْمْحَرلا هللا يسب 4
 خايف نم كامب يود ملل هن نأ نضر ىف اهَو توست | ىف اَم ِهَلِل َحّبَس

 الام ٍداَهحْلا ٍبلَط ىف َنْْوفَِل وَما نيل اهي اي هعْلُص يف ب ,> ْمِيكَحْلا هكلم ئفْيِزَعلا َوُهَر
 نوفا ربك ُلِعد اَولْوْفَتإ نأ هللا دنع ديم فَ مَع ربك دأب ممر اذإ <> ن ولفت 452

 ناينب مُهَناَك َنيِنِاَص الاخ ص قي َنْوُلَتاَقُي َنْيِذْلا 1 وي هللا نإ يرلرحتو عر
0 

 اولاق ىوذوت ْمِل مَ هِمْوَقِل ىسْوُم َلاَقْذإ ْرُكْذا و ٍتباَن ٍضْعَب ىلإ ُهْصْعَب ْقَرْلُم 4» ص ٌوُصْرُم
 ةكيلإ هللا ُلْوْسَ ين َنوُمَلعت قيس دقو ةدددك و: كلذك ضيلو ةَيصخْلا ْحِفَتنُم ىَأ ردا هنا

 ىَدُهْلا نَعاَهَل مآ ُمُهَْولُق هللا ٌعاَرأ هِئاَذيِإب َقَْلا نَعاَوُنَدَعَوْعاَ ملف مرحي ُلْوْسَرلاَو ُلاَح ُةَلْمَحْلا

 لاذ ردو ِهِْلج ف نيرِفاكلا «دو َنْيِقِسفْلا مْوَقْلا ىِدُهَي ال ُهّللاَو لَزآلا ِْف ُهرَدَق ام ٍقَْو ىلَع

 مكي هللا ُلْوَْر ْيِإ هَ مهو هل نكي مهنا موي لقي مآ َلْيكَرْسإ يب ْمَيَْم ُنْباىَسْي
 ئيَعَت هللا َلاَف دم ةّمْسا ىدْعَب نم تي ٍلْوْسَرَب اًرِضَبْمَو ٍةْوّملا َنِم َىلْبق ُىَدَي َنْيَب امل اًكََصُم

 ٍةَءاَرق ُىِفَو ٌرْحِس هب ٍءْىِحَمْلا ىآ اًذه اَوُلاَق ٍتاماَلَعْلاَو ٍتاَياْلا ِتَيبلاب َراَمَكلا ُدَمَحَأ َءاَج ْمُه َءاَج امل

 بسب َبذكلا هللا ىلع ىلا مم امل ُدَسأ مَآ دحأ النمو نيب +) نيب دب نياخلا ىآٌرجاَس

 و نمل موق ىِدْهَاََْللاَومالَسالا لإ ىعدّيَوُهَو حلا تيا ِفَصَوَو يدلل كيلا

 ”مههاَوْفَأب ُهئْيِاَرَبَو َُعَرش هَل رون هدم مالو ردا ٌبْوصنَم او فصيل َنْوُدْيرُي َنُيرِفاكْل

 َنْوُرِفْكْلا ةِرك ْوَلَو ةفاضإلاب ٍ َءآَرِق ْىِفَو هِرَون ٌرهظُم معه ُهللاَو ةَناَهَكَو ٌرْعِشَو ٌرْحِس هنأ ْمِهِلاَوْقِب



 اسعا رسم آب "اذه فشلا روس مهرسأوراب مس مج نك اجري رش نانا

 يم هلك نْيِدلا ٍىلَع» هيله ُءَرهظَيِل ّقَحْلا ِنْيِدَو ىدُمْلاِب ُهَلَوُسَر لَسرَأ َيِذلاَوُه كلذ هج

 راجت 1 0 لق 0 َنلاَيَ 4 َنوكِرُْمْلا 7 2 هل ةَفلاحمْلا نايثآلا

 ل اخ مكلفا كيلر للا ليس يف ناجي ناسا ل

 ْمُكَبْونذ مك رَِْي هولَعْفَت نإ ىأ ِرُدَفُم طْرَش ُباوح رِفغي م لمَ مك ريخ هنآ عا٠و َنْوُمَلَْ تنك
 ذْوَقْلا كلذ ماقد تنجب يف بط نكلمم و ٌرهآلا اهيخن نب ئرجخت تنجب مُكَحُمَو

 41+ نينم لا ِرِشَبَو بيرق حَْْو هللا نم رص اهنوبحَت ىرخأ مع مبوب 40و ميِظَعْلا
 كاك امك ِةَناَصإلاب ة َءاَرِغ ُىِفَو هييِدِل هللا راَصْنَأ اونوك اًونَمآ نيل اَهّي اي حْنَمْلاَو رضتلاب

 و هس

 ّنِم ٌىأ 4 هللا ىلإ َىِراَصْنَأ ْنَم َنَي ِراَوَحْلِ َمَيْرَم ْنْبا ىسيِع َلاَق ِهْيَلَع ُلاَدلا َكِلَدك َكوْيِراَوَحْلا

 ٌنْويِراَوَحْلاَو هللا راَصنا نحن َنَوْيِراَوَحْلا َلاَق هللا ٍةَرصْن ىلإ اهجوتم ُىَِعُم َنَونْوُكَي َنْيِذَلا راضنالا
 ماو 0

 صِلاَحْلا ُضاَيَْلا َوُهَو ِروحْلا َنِم داو َرْشَع ين اوناكَو هب َنَما ْنَم ْلَوأ مُهَو مالا ِهُيلَع ىلْيِع ُءايِفص
 ُدْبَع هن اَوَلاَقَو ىسْيِعب ليث رس يَ اقباط كتفك هطتت نيو زرت رطل لقا

 نيل ايو اَنديَف ناَتَفئاَطلا تام هر هللا نإ هن َمهِلوفِب هفئاَط ُتَرَفَكَو ءاَمَسل ىلإ مهر هللا

 09 َنْييِلاَغ َنُيِرِهاَظ اًوُحَبْصَأَف راك ةَفِئاَطلاَ مِهوْدَع ىلَع نْيتفئاَطلا َنِم مااوم 3

 وه

 كاي لكرتلا لي ززج بس لكن ب زروا لوقا آءمترلا نر ادثلا مص ليث تاي آو دوج لن لاس ل هاي نس لكفص روس 27
 ترعنص ) سدر ث( ل كلل ةييسا) قتدروا( عري روظكس بييلخت تيب رثك ا الكا كاب كن ردا عسدئاذ مال لد فلا »« نزل كن اي

 ل دحا وزرع لب ب تب )وج لاس ركوج وم تكس لوكات اب ىلا( لاش رل سطس لس شاوخ كرابتج) ناهي لأ هسا« س الاو تسلح( ل
 ,ىلاعترطلا_ لور( لاف اريك ) وبكت اب كما كك يد زنك كايا( ع زي )ع كف ران( كذب ) تبع تاب دي( لو تساك

 تامل يادداي وكدلك( نمفاص اس لاعافص) لو تس ركل حررط لعل لن تسر كس ساوج وك وون لا( سترك مارك امداد. )ع اتركني
 ءاذيا لوي مقار دكا رفاتس ماققيا خس قوس كبس( هركوايلوا( طو بتم لوم لب سيسر سدد ليا ) لو لالي سس

 قل ثوبان ل ابيك يدق« لزم ذب يقلس نا نت يراعي نكن اك اهق يدرك رش انبك نس لوكول )وم نسيب

 ( تاتوعمارثقالا بسجاو لوسررواجس لاصرلمج ) لومايآ اوم اهتم اكدشلا لاب هس ءاببت ل لن: ةنس اج م( س2 ل نتن )لكم

 ءايدر عم تيار ركاز ردو[ ولولا شل( 2 كس قلع نو كف دار وزع )سر قتال طن ككولوو بج رج

 تاير سرعت ىشلب ج( كح داي)ردا( لوم فاك يي لمجال ايد لك عييابو/ل ولام ر فان اشاروا( لل اطسكس لاو زق
 را فر دا الا لومي اوما اكدثلا لاي هس داب”( كت لتراد تبا رايك ادلب ايفل هموت ) لص ماى



 1” ارتي 14 9 فضلا روس 00 0 : 2 دلع نال الجر يضت رشم رنتك

 ري ( كل ع تس اءرف ىلاهتن 001 رمان ل ساو سلو ا دعب حرا« لال

 تءارقليا) هداج( ايكيالوج قم )يكد تك هوو رك ( تادالعردا لوغاشن) ليم لك اي كس (رافك )نا( مضا)وو بج
 كح دنا ث وحبي ادت تس لى( لانج ل لش )جس ماظن( ل وك ) نوكرواءاوج الك افاد نسال نآرق تنس تاس لع

 لوم الف تبا قنا روا حس جاجا يالي فرط لكم السا هو لئالاع ( رك لو واج كت ءايآ ل ساروا كس رك رط كا تدب كد الواروا فيش )

 رولكس دقلا ( يس دئاز الدوا ع بوصتما قط ل كس هردقتم نا ) ل دامك #7 تاج لول فولي ءاترل ابد لت يامال( سورفاك )

 ذي اء عسر( كس كرب )رك ايني ككل ااكذلا كال اع( بس تنبت جسر حش حس هداج لكك )نم يسارك( نائب كادوا تدير )

 تماربوكل وسر نسا فس ل اييارثلا هو لوب شون نوتيلا ( حس لا )رفاكوك( بس تضتاس كس تفااضا“ هو مش لبن تار يا )رو
 ملم ايل ابيا لئاهساء لوجو ان تيك لك رشموكء # درك( دنلب) بل اب لني ,( فلا س) مانت ال اجيك د نإ دايروا

 ىلاغت نت” ون لاب ابك يش باوج ف# لوب اي وك ) س باع كندر( بس يتاس_ ديرشتروا فيظخت )ل. اهسوك مج ندالتب دك دوس ما

 تبع كح ابقي دركدابج تنلاود لأم ةييسا لبي تارك لاروا ي لو لكك ادوار م دقلا( ومركتس ب نلاميا) 50 كاما م( لل ةسسامرف

 رب ىلا ف مترك ثلا كردقم يرش باد: )كس درك ف اعسدفلا( ركل ا# ايس رتب كل #داهق تع آييدل )وم ةعتت مترك احس رتب ف
 لوثاكمهمعروا كل وبن كراج ليريضتي تحن 0 ورك ار ل تا لا ليوا انك #داببت( لح ع ايد لش ون ابلرك لإ

 هس فرط ىكرفلاو بج ةس ني موكل ذكروا( تنفي سي" فاطع )جس لايماك ذب سد« ل لوب كس تجسد شيبب# ل

 تءارلا ليا« ني دهس ) كاب نم راكدم كسفلا منامي للا ةتتحد انمار خ( كرو ترمه )لكن نوم بردا يلايماكدلجروادد
 ابار فس لوثر اوت ميرم نب دش ساب دكت لال ولم الكاب لست تيرا قداح )ل ايدج ( حس خت سلس تئااضا ثلا ءاصفا ل

 كس ثلا م: كساب قرات ( باترم رجفت وتم فرط ككهشئا راكم ناوكسس لشن لويس سري نتي ) س اتوب داك اره ناك كلا كس لاك
 كح لس ذوق ا دوت, راو, كت دارفا و دايدوروا ل نام لكي حس بسب نلاو 7 كح لولو ريج كس ىف راو ) لج راكد

 2 نامي لاكي ع ليسا ىن وس( هن دنا ركديفس كوكل وركن يلوم لوي ين تكا ضب دا ل كس ىديفس سنان نم

 قلاش تك لولي لوك )برر لو لوك وا ( حس ايبكايلامنارب نلاساوكن جرو لج هس دنب كس قل شمل ياني اننا ىل)

 وقبل وفود نا ) ريمان كل ولاو نامي فس موس ( لدم: كلب لاب لاورف ل وود نادي انج «ججس الالب لل تيسا فس لادن لي يبس كس
 كوم بائوووم لل لب اقم( تعاد رفاك ) ل ونحو لس لا( تس ل

 - لو تامل مروبتروا لوكا شايع ن باء فصلا ةروص... 5 356 ٠

 دوالي تيرلكرب رتب ورقي ك تك بخ ننس فس كمت رو تسوي تاك سرمد كيري نكس صررلا صوص
 ما ؟ يم كس ما لع كس صوص ناي باد مالا ل رم كل لتاصرلم ل اوك ل_ !ذاراكرل لع إي شود

 د 2162 تدب لل نار رداد رف كا يجد تح ركال مدس مدروااهدنك

 لو قوام كبت مح ذاماع دوار ! لع ىوماوذا ن .." زاك ونولكال تي تق كالا ىننوذؤت مل

 نتف وويعسل لس ع اق يوب لإ تمازررئاكع_ تبتر درو لوج لك تماربكن ا نع دك راف اج شل املك نيقسفلا

 تب لير لوب اكل لا لإن ليام قاف بس لو دارم

 ته ماع لن لولو د ىةوروا لسرم لإ وانتي تسدقلا وسر« نيج لاح ظفل ل وفور ار شمر واي ءاقدصمم



 لل راقت نا ىو هك انحو لثاي انجء< لمف كلاس لوس نايمردلس تركن كك رض ارواثسد الو ل ىلا, ىدعب نم

 قحلا جوروه طيلقرافلاودبالا ىلا مكعم نوكي ىتح طيلقرافلا مكيطعيو مكحنمي ىتح ىبا ىلا مكل بلطا اناو<

 ءايشالا عيمجوكححنميو مكملعيو ىمساب ىبا هلسري سدقلا حور طيلقرافلا اماو"ج_ له حراما لي ومد دني حرر ىا- نيقيللا
 لي داس نونمؤت كلذ ناكاذا ىتح نوكي نا لبقاذهب مكتريخادق ىناو اعل كك آر# ه مكل تلق اه مك ركذي وهو

 طيلقرافلا مكتاي مل ىباىلا مكدع قلطنا مل ناف مكل ريخ مكنع ىقالطنا انيقي اقح نالا مكل لوقا نكلو < امللش راكسا
 لميس هكر“ نيدلاو ربلاو ةئيطخلا ىلع مهقفوي مهنميو مهنيديو ملاعلا لها ديفي وهاذاف مكيلا هتلسرا تقلطنا ناو

 قحلا حور ءاجاذا نكلو هل ظافتحالاو هلوبق ىلع نوردتقيال نكلو مكل هلوقا نا ديرا اريثك امالك ىل نافءب اك

 نا نوديري ىا اوئفطيل( ليجنالا ىفام اذه) هسفن ءاقلت نم ةعدب ملكتي سيل هنال قحلا عيمجب مك ديؤيو مكمهلي مكيلا
 كح يوبسو ليسوا حان, يليطقتل_ ضروس دئاز كليك فاضا ريكا لش كلبا ال سب ح دئاز ىلا كبك كام مال !ونفطي
 لب ءافطاروا هيك رصتو راجتسا مهلا رون هرون ءافطالا مهتدارا ىاعسربت كلا وثفطيل رواه لن كل ردصم نوري كيد

 < لاع ايلات تح نورتي وكب أفا هر لسكس نام يشم راختسا فاشكب حاصء هس يدا لث مههاوفابروا ع

 ب رك ؟مدداي ف ئفل ل ودوام واءاقطا كح ابك راروا عسي رتكروا ماروصقنج ب لاحاكل ولاوين رك سو /1 يول( 5

 بت جس انرج لاهتسا ل لوززجج لوحي ءافطا كس ب قرف جو نمش لوفد نكي ين لسد لاهتسا لش ف ركل كس لدزج ماوروا

 قرسر واج نر يوزن ديز ننال ابع نبا ء ع دارم يك سس فلا ون, كس لأ ثث نرارسسلا ترغنا لاهي « اباه رارسلا ت افا
 رولب رباك وع لقب سرب ارواسدارعدقلا ةنج كيد نكسر نلءاروا لاذ مل يطع دثلا ىلصفلا لوسر كيد زنك كاحضروا مالسا كيد نكس
 دج ايليكريجتس ذ_ لكس ىشر وفاهم قرش
 د تءارق لزب ضغج ل تناضارمخب- ه رون متم

 - لإ تذي تاس مف يتروا ناو نوكستسءارق ىلا, رواد اسكس متري رشتروا نوف أرماع_مكيجنت
 ري - ملعلا لها نم متلك نا بس كساب اناء تاك مزال_لزنميوكن وماعتن كيج اني ردقم لوعفم اكن وماتت رسم نوملعت منك نا
 قر, لبي ل رورض كل وعفصر قف

 اتم ل هما باو كي والك لتر فغي

 < ارو لوعفماونم آم اوج حس نونه وت
 كرسي روا- لبن ىورخا سيتم وفوو 1 هر باوجارسصتردقم ل خبر لوعفهررقم اكل خبط رخاكس ايلوراشا لرش ئرخاو

 لويد تن

 نوم شلاراصنا اكن وم ولهما ات رليكت شري باس هئلاراصنا كى راوح نع الاكردقم نااكدحإ كاك رم ىلع لاقامك
 وم كلاراصناكس لون راوجر بشعور لي شوج سيرك سرج اظروااهق ايار فس ليي دا لويناوج ٠ يل ولي بشعروا جس

 نوم رلاراصنا اكل ول راوح “| 0 ريش سلول لع تعبأ ةل/ماظإ كج سي ص الخ هتساب دوم موف اسس مكرم نبا ككل اقوج -ايدرا 0

 -< لاك م يره نب ئسيع لاق امك مهل لقتدايكيزقت خ ضتارواج_فرظيس لص حرير ييردصمام لش لاق اك جس ب بم
 -ج قتروع فرط كعسسود تفاضا كك رام كيا لبي قداصنا كس ايكو راثشا ل #ٌرسس ىراصنا نه
 هس جو 0 ذاب اوألو ريكو لاز فصو يوت <س احاجايكر وت ايراد جواك ومب ترروصلوةر وار يقسا- نوع آركأى راوح

 الاحد رسم 16 013» فشلا ة روس اح رسم داب اكن 0



 ا” ارسمي 14 ؟!9ط فلا ةروس, فرساي 7 رش لج, نيل الجر يفل حرر الم رنيم

 - و ريفا مات ف صول. اجابكرلا

 نيتفرف هيف سانلا قرتفا ء امسلا ىلا ئسيع عفر املف لوب رطل | ترايعرزقأ حس فوزجب ل لتاك ا تنمأاق

 جت يس كحادغ ولاقت اتبكقرفارسور_ 2ك لح_ لج اوج تادف هوك ا نق اتبأكي نع 2 روق نع لوا ةفئاطلا تمماف

 ساحق امناروكة اجري كاسه دن رواات اذن :ا لوسرروا ورتب اكرشاوك علا قرف اسمر وا ك هارك ة سف ل وودي كك لع ناك باكا

 داك امالسا حس ترب اقلب ترض 21 ىنر يول لتكاج رفاكل واجي بتر زمنا

 -<-بلطم اك اونما نيذلا انديا

 0 0 5 ا لك ماو خخ لونا تب... ......:للو ناش

 لكس لش تياود كيا لب دم لزان ما لعتاونما نيم ذلا محلي دوا قر نولو قتال تي آي ناكل ذ__ اين السم يف يراد نكي
 بج لثدعا ةدزف نكس انعسو هيف نغرفنل الاتق انيقل نئل اكذ_بام باير ف ناي باكر ودزف بحب ةس فو ترضخ
 سونارصف_ ناقنازماك سار كت ارطت ضتيروا- قلى امر فتن وورج ذاي دكه بس راج ل الوداع لش تعآ اؤق لوم تستر كل ونارلسم
 ايم نم ولع و6هئاور كل كس ارب اصر ايم روضت حجب نددت اقو مكعم انجرخ متلتاقو متجرخ نا 58 سورا, سي

 له اونما نيذلا اهيا ايي ايكأ اسوم كلاعب ان وشمالا لوم لذي تي اي اة زنك احب كالو دوا كنس دوف
 ىل تنذا ول_ىكاتساوخرو ساقي ترضخ آل لومناركب عتب جس اهكل ج هاب كس ناوعظم نب ناثع لوز اكلسا نس ضن مكلدا
 ىتنس نم نا -[ارف لم باوج ل ةيقَو رض ول ادب ليلا مانا الو محللا تمرحو تيصتخ او تيهرتو ةلوخ تقلطف
 هللا ىلا بحا تاراجتلا ىا ملطف نا نا هللا ىبن اي تددو _ايكش رعف_ ن وعظم نب ناعم لا مالسالا ىف ةينابهر الو حاكنلا

 هس ارم لشارع رتش هللا نا كا هيبج-ايك ابكت دايت 500000 آيل باوجل- لا اهيف رجتاف

 تاب ليا ت.نابذ يس اجانرؤ تلقا ك قدروا ل: فالوك وفارس نولعفت ال اه نولوقت مل مهمل 4

 هب ارواب تبع كس حس ناب زوجك توما زهبس دوا ضاران تكس لاا فدل بس لبث لاسآ نامجن اكان ناس اني دسك
 ءوركأب كرك مج جو قش ع ومسك احب سدعأ وير دا كين امج قب لويكي ذ# :«مولعم اها يكرب اظل كلب وبكل دل
 هلك دك لسأو لع موه ل 5 اب تصوروا لس هس لو جس ىرازتب دامها سد ئدنب داك ل اراك سس نابض تاب فيا لابي لب

 ا شاد لئادج جس تبكعس لولو ناهداين ع بسوك لامك ين تسد اان كول لي رقى كلب وبك لإ ةارفوس اء ترداغ

 ومس طك كنب طويطم حررط رائد لوم لالي بس ل مج دابتج نااديصروا لن تاج ثذ حررط كراول د ىف ت تفو ل لباقتم حس لونمش كس
 تال كاع

 ركاب دلي دإ مرايعم سس ضتم رب قورتجر ب ............:انتلر لا كلو لوك انارج كب سس لوا اناني لتي لضح
 بق ناي ض يعم نايتيوو ل دعاو وزع انكر عز نو لان لا نان لع نجع طلو برسل تبرك جب رنا

 0 لوينا رت نرواراتفك و و لوجىزات كرار وقرج كورلا 5 رث 71010 -ثهلرلدشه مك لاينددإ زل 1 مكر يصالخ



 ا" ارسم 1و ؟ طب بنقل اة روسي رودي قكرو مشل نم الجرمبض رشم نك
 عر يصمم

 تب تس كاب زو اهلي 0 قمم رب 2 ركا,ررفس ع لك نلارييمو او كداب سلي: ل مامروال اوف # رك قير خم ىلايذموا-

 وم حررطخ_ عسر خخ بوق ب لاي ىلاو ا تسروا كس لسا روفاي ار توه اكل كوك ابجج ناي هس 2 اني لت باك قارا قسرا دب
 ماع ليرطر وب كاتم د موتر جس ناقل ليث اكنسع ربك سحر حل تاز ملكك ردا لتالد دل نت 101

 انج نول را ل رك امرماك "اسكر واىراز ال ووجتاس كس لوس كسلا لئاج ج - جاحايل وس ل وررمج ىل تشر وا ونوم

 لويخاتسل ىلا انلا اها“ نودعاق انهه انا التاقف ثلبرو تنا بهذا وأ اوم متاكداهج تسلا موق اذ ارخاك ىوصروا اني اوك كاروا

 لم ثءإب رج بج _اوجاكنلا لام كس قتر سياتل وكل وك لسمك كح اب الع وم تظكروا هايس للدرك انهي ماجن لاك وياسر دوا
 ذل وقح أ ىديسس أ 28 ضو ولو كس نلا فيا كس وج ودودرعرت آةجرةلع ل 5و رس باري دنا لأ 2 كى مرض انتم لوسر

 < تداعى كىلاقتدقلا اسس لوا, رفان قضيتي اقر: لاك يحالصك

 دحإ ل وم ترننح_ ميره نباىسيع لاق ذاو.--.------: "تراثي اخس ترض اروا تامين ى كتر

 1 رول ”اكح ا ساكسي بل طم اكو قاد صم تاراق و تر تح» و ت ىف ىرغ كح لم اما ربت ؟مزعلاولواه رصد
 ريو رش 1 ا وا ع و لو انكر نبغي

 رمد لومي اركاب قار صح اكن لا لي اة لكى و لم تاروث قاب نة ساتركب مقا كل قب كت ار اوت ار همك جيسايل بلطي نس
 لحب زين  ح_ قرورط ككل رقت ىف, وبارك اء اياه مانع لت مينا لك رار لش لل رضت ترو جس ارم اخ لب رقت ل اع

 هلا الابد الج : لك ا تال تدع لحن يلم ىلا نوب ار كفل ل اقر شبس ات

 نوم نان كس كح نائدا مانت اكن لا لابج حس ىلا حارق ايي ىلامج فاسو! كس نايزلارخ آرب له تيل كريم كيف

 00 تعاقرلا نامئاتضمرسر هب لكل لج و بيغ كت يار لجل تساىباووا جوتن

 ل نزار يت < ايك ا يكل ثار خ ثيب داحا ىجتاس كرا رقا كس بانك دوف نر اشب نا ىلابذ ىلا ترف >_ اكس اجو مدعل كت
 -ك يد: قرط ترا ١ قادصعامت راثبا كسر طح»و هت قم هلاك يانج شجع اشكي كل سمار كرد

 تب درا رتاج ترضخ ا نارسع اك رراشب لل سم هت ررتتوو كح لاو لاسم كيادج شدا < كلت هاور كى خت ةررطىا

 يلع سل تكردا ل ظن ١ لي تار قر كذاك ت افص كاتب ترضخ مالم نب هذا ديكي كس 000 قى 2 خرط وا_- 2
 و لرب بس كف س4 ل تارالانيد تراشباكم السلام يلع ا اسوس اق ترضخ م السلا

 _ 2 غلط تارطو

 ربارب كرتون كى رو ؟فيلر شن: ىءايبالا ماش لكي اهنا سرسود الو 26 :ملانس تراثي كاتب ترضخ[ ءايبغا مانت

 بي ةسومدهلا بيرق ليل وقتسددا كم -ىد تاثب فت ترض تا مكس تمدا صروا مابا نتج ني 0 سدا 3

 اريد ليلو تار لسبع سوهتب كاينة 1 تلفخت دام رجم ك راصتو دوبي - < ل آل مصل نا تييضوست 2

 لكون مدو : رب لابد فير فل اوكن اياترصو فاص راس مكن آر وول انين سن زنراى صا اذوجت سيل اب ضن ل

 مك يش مانثوو لقد لكتسمدق اوك ِش "متل كس ىلاغن نترك جس اجانب: جو اكتم ايينالا مئاخد وجاي كس ل ا.لَل_ ناظم

 داي رارقا مشب فارغا اكلك [ الكير كلارك وون شم لا نس تاماتند لود كس لج ابودوجومس فس مالم“ اءايلع_ ل دركو كي لكلاب وكل ويت



 ا«جارتي1 49 فشلا ةروع طاب كو اا اا ل وري رش ال

 نو دكر قل لور قارس از عر ىو لور

 نااار كنب ل اب ىلوجترواركايج نت قاس احاجاهكدك سوم نامه سس باك لا بسج تملأ نك... م اطعي حابس
 لاو لع ىلا لزج وج كس كف يدرك لش لوباتل ىلا آت فرط ك9 يا رونا وبج كف انيادظطوكر شب اير شب وا دخ ود لت تيس دكر اكل ا تس فس ال
 لامك ياهي كح لا كري وتو 2 ايكو اكد ب حس للا (هسسرماهن# لبو سك خدر كنا لي كج وا تس كراكل انا لو وجوم

 لابكت يارب وكل وفاصناء كاك يداعاب كح ل !ى ريح الروا_اوهد ما لوك كر لعل كس يبح_ةل وش فوض ول لدي لاب اخ

 رت لكم الساوكى كا بادن انج -!وم بس ازم ىتاناج ايكيا زم اق ل كس نا 2ك سا ديما ايكاى ةراطصا كن لادا < لووييصت
 ترورضىوابج كس لا قب قديم نحس حرالصارباظب لك لس دركراكلا كرب لوكا هيباب ىد تدلذ كمالساو يي نم فك

 يوك 23 ايكو لد رار لكى ايماكو ناش نكي ل ركل ءانوفبل برو قر وار | اكمل اطيب الوم وراش اصوات مك ال تا نك دا

 لوا كج د كس كارول أر ون غيسادثلا_ ليدل مارب« لي دل ياك وزر لح لات ثم اي يمتد و  لإث ت_ايانانمانايج هدو روح

 رك ماكل ركب لا انبم نيد مانتوكالسا قي لس ىذا". مايل "جس اهاناحجيرلر تر تا ول خرروس لا

 - لور اخ لب لش ىلا كرك د يبدل ابتج حس لاو ناي وم تفكر تماقنطاي ساكس وفراق
 وقل اح كيل شما لأسم ف دابج ركب مس نارلسملا قع ارت دعوي دجتأسلس لوا نورث هللا نع رصن
 5 لم لوس فكس نا ىلارم اكو ىلايماك

 عاج نتراو-ايكومراصنا بقلك ريف نا ليو ماهناتاسدض لو يف كملساة# نواس ني هلا راصنا اونوك

 26 ناعم هك بقل لاموك- ناابكك يل ب تاكد كن ادد ايك وبقى د تررطح رك هت لا ززرعشودإي زكي ليث بسن بح
 ؟ 2 وه تزارفرر صك حس بقل لاادوايدانل لمد ناي ريفي ترضخت آن راو
 رحب ل 7 تررطحر _ كوم ل رسب سر طود سر صددد ولابد ل ةفئاط تنماف

 رواروصمس لو اسييعم اكس 0 -(راتال قي ترضخ ولو اسيعوريتعلا عمضاجلا ا-جسد لامع 18 وكسر مب 5

 ابرق بلاغ

 -ه تمزق وتك لايكروا لامعا ل سا_نولعفت ال ام نولوقت مل اونمأ نيذلا اهيا اي............ :لولس فنا

 -ب موكفانيدءا زيا رحاب روم مولعسس نلاونكل ئا_ىننوذ وت مل موقي

 نب اينو لسكاوم مولعم مل سات كلا كس تناعا كني د.لتوج نوم بولظم اك لغو تررضن اا هللا نم رصن اهنوبحت ئرخاو
 < ليئمو مز وو مساج كت ئاعا لك



 اماسي 14 دعما روس, لرسم و راي ما مشي جل الج ريسفر ودمج رن نال

 و كعب ما ردمو: 2 يلا لا ا ممادق ف

 ةيا ةرشع ىدحا ةينذم ةعمجلا ةروس

 يما © دل : 0

 ظ «) ميحرلا نمخرلا هللا مسب

 ٍكاِلَمْلا رتل ٌبيِلَْت ام ركذ ممِف ٍضْرأْلا ىف اَمَو ٍتاوُمَّسلا ىف اَمُةَدَِز مالا هزي للحَبَسُي
 ترد ملفا سسو كر 50 2 لاش ف و و 50 1 م:

 بَرَعلا َنِيِمالا ىف تَعَب ٌىِذِلاَوُه ِهِعْنُصَو هكلُم ىف «ا> ميكحلاِزْيِرَعْلا هب ُيلَتال مَع ِهُرْنُملا سوّدقلا
 باعو ع ف لا ىعدع "اااه ريم و2 يبا و ننزل ميسا او سا# ف 2 5

 ْمُهْرِهَطُي مهيكَرْيَو نآرَمْلا هتيا ْمُهَيلَع اًولتَي كيف ُدُمَحْمَوُم مُهنم الّوسَر ابك أ َرْفي اَلَو ُبْتكَياَل ُىَمِاَلَو
 2 تارا 00 سنا 5 رقد رت 007 2 و 2 0 0

 اَهُمْسَِو ِلْيقتلا َنِم ةَفْفَحُم نإَو ماكح الإ َنِم ِهْيِف ام ةَمْكَحْلاَو نآَرَقْل بتكلا ْمُهُمِلَعُي َو كّرشلا َنِم
 ريع قفا ل رس وأ ع ع اه ياما عي عك مه واب ل # مك دا ل تدود فش »5 ت5 ص روق ا رد سارق ل

 َنيمرالا َىلَع ٌفطَع نيرخا و نيب م» نيبم ىللض ىف ِهِئيِحَم لبق لبق نِم اون اك ْمُهنِإَو ىأ ٌفْوْدَحَم
 ماع لاا سب ل 5 7 و 8 م 520 0 ممر يراد ه#* شفا هي يي تم

 مهلا تعب ٌنْمِم ْمُهاَدَع ْنَم ْىِلَع كي ّىبنلا ْمِهْيِف ِثْوعْبَملا ِةَباَحَّصلا ٍلْضَف ناني ىف ٍفاك ْمُهْيَلَع ُراَصِتفإلاَو
 هود سيال قاف ماقتل لن يو 5 سر” رو ة للع تريم مست 00 20 0 يلع < مازحا درا مل

 «» ميكحلا ُرْيِرَعْلا وهو هيلي نمم ريخ نارق لك ّن ال ِةَميقْلا مْوَي ىلإ نِجْلاَو سن إلا عّيمب ْنِم هب اَونَماَو
 . ىادع 4 واط درر ود 00 ا ا ا ةاو 0

 «) ميظَعْلا لضفلا وذ ُهَللاَو ُهَعَم ّركُذ ْنَمَو ّىبنل ُءاَشُي نم ِهْيِتْوُي هللا لضف كللذ ِهِيِنصَو هكلم ُيِف
 0 1 مسام باف دو قا 100 م هه نا 0 ,دك و يور مما 2 ا

 هب اَونِمؤي ملف أع هتغن نم اَهِيف اَمب اولَمعَي مل اًهولمحي مل مث اَهِب لَمَعْلا اولِفك ةروتلا اولميح َنْيِذَلا لَم
 0 1 ورم تس رو .# ووو همر اه 5 اق راو 6 هاا اعط م + ى* # ا 7 ه م

 هللا تياب اوبذك َنْيِذَلا موقلا لثم سئب اهب هِعاَفْنإ مْدَع ىف ابك ىأ ”اًرافسا لمي راّمجلا لثمك

 نييلظلا ُمْوَقْلا ىِدُهَي الُهلاَو تملا اذه ريِيفَت فْوُدخَم مُّدلاب ٌصْوْصْخَمَْو دمحم 8 يب ِةَفَنَصُمل
 5 - رو هر 2 5 2. ا مس # ا لل ه3 3م 8 0 2 سوو رم دع

 نإ َتْوَمْلا اًونَمَتَف سانلا نود ْنِم هلل ْءاَيِلَوأ مكنا ْمَتْمَعَ نإ ًاَوُد اَه َنْيِذَلا اهي ا لق َنيرِفاكْلا دج

 الو منا مُر ىف ْمتقَدَص نإ أ ىزاثلا ف دق َلَّوآلا نأ ىلَع ناَطْرَسلا همت َقَلعَت 40) َنْيِقِدص متنك



 . رخل ل

 لج ني الجر يف رشم اك احا رسم 14077 لو دما ةروص ؟8رسكوراب

 يباب ُمِهِرفُك نم مهيب ُتَمَكَق اَمب ادب ةنْونَمحي الو هوم تمل 00 اأريوُي ىلَولاَو هللا
 ده فلو فِ نوت ئِذَلا توما نإ لف نراك جن يمل لاب مُِلَع هللاَو مهد ِمَِمْسْمل

 2 "- َنْوْلَمْعَت مسك اَمب مكنت العلو رسل ٍةَداَهَشلاَو ِبْيَغْلا مدع ىلا َّنُوُدرَ مل مكيف

 ئلإ اًوَضُماَ اًوَعْساَف ِةَعُمَجلا موي ىف ىَنَمب ْنِم ةولَصلِ َىِدْو اذإ اوما َنيِْلا ايا هب ميز ايف
 ريح ُهْنِإ «يج َنْوْمَلْعَت منك نإ ْمُكَل ٌرْيَخ ريخ * مذ تقع وحر حيا اوُرَكَو ةولطلا يأ لا رك
 لا لضف ْنِم َقررلا الط ىأ اَوغَباَو ةخاَبإ رم ضْرآْلا ىف اًوُوشعناَف ةولصلا ِتيِضُق اَذاَق ُهوَُعْاَف

 رمال 0 بطني 0 نحتفل 0 ري 4 ذهل 0 ا

 'آ دول نشل شاوي لس ا د اهل ند

 ع ري ناَسنإ لك ُلاَقُي 42) َنْيقِزاّرلا ٌرْيخ ُهَلاَو ” ٍةَراَجِتلا َنِمَو وللا نم اوما َنْيَِل رح باتل َنِ

 00 -ياَعَت هلل قرر ْنِم ىَأُهتئاَع

 لي لك ابك اب لزج بس كن اش ذو نامسأ مترما نمترلادقلا من لل تاب آراب لق نع تعدو رومان ا ل

 < الاو تست سورب ز( حس للاب بسازم ا: مامن 0 كاي < هاش هع ارك نه بيل كتي رثك يروا هس دئاذ مال

 ( لح هذي وبال ىنروادح هلك كيج ل تاس يا «كس برع ) لج كولو رتاوخ ان فس لس ىتو( لش تمعنصروا كل نيس )
 ولاد لث سكك اب( سس كرش )موا ل سنسر ذب هن( نآآ رق ) تاب الثلاجة ركز ايمو رقت لا تح ض ىلا
 دعي( أو نع فوز اك ايكلي ايكف فتوح انتي لا) كوي ردا( ست مكمان الصك رمش روان 12 )باك

 ةرواروجوم قش ”هايدقتو نما فطعغاوكل 2 2 لورسد رواه لس ىلا 01 2 ا,) لك( لي سذ لفي رشا بآ)

 حس ظافلح تليضفرواروا لم ركل بج ) وم لكل اش ل نااوج( لل لس اد ل ل دعب وج ) لع ىف( عل كس لوك دنت

 للي اقتم لس لوكول لا مانع سود ١ فيلر ثت يق روضت ل م نان لمالك تليضف ىلا باص ىلاك رك اتاك ارب نلا نادل حي
 نرتاجيمنرفلبيرب يع لود ال ناميارب آف تتم ايق ل نتنو سلا ور وااو انا فيلر شت ااتلب ترضخ ؟فرط كن زج

 اكو ترضخ )هده اتباجوكل مث لأ, س لظف اكدقلا ن( لاي ترعطتو يرزطلمس 00000 الاو تلح صدر ب زووروا( جس رتب

 هس لوهثارجب يك دمك( فكل ا ) فاه تاق كول نتج لاو لضفيس بهار اذافتس لل ديت سكس ب 72
 لكع_دلا تلاع كنا( سال لكن امم اري بآرالانا لل تأ كك سا رفناايبج فاصوا ك.ف روض ايك نأ )يطا لالا
 حس نج )ياش وخ لدشلا ذس لوس . تلاع رب كوالا( ل ذ_.اهئاز فو الب ) جة وم دال لقا تبعد سك
 مهكاجركايد ليك تمعارب وك( لورفاك ) ومافي اثاروا( لشن اب قل فوذحت مدل ب لرصنيو تلوم نب رمت فت تضخ ْ
 لولو درجت اسكس ترومان )و: مرا ةامكررلا انما تدوم وم لوبا شما يس رم تلال ل تقييما !ول دوم تحاك“ شل



 ا! حارس تيم 14607 ل دعا جروسب رس أي م١ مش لبت» نيل لج يبقلعر متو صج منال 00 . 8 8 هج 21 95 9
 اا لا تف رك  اطحاخ بيم ب ج مو حجو حا تحسم

 عايل ا مكنا مكمعز ىف متقدص نات رط لا تدابع ل ساد حس ىروبرت2_ هك طرشك ةرسودط را 78 رطل قلخإ 3

 ناس ب مك انتو كى اورد( 5 الكوس رك ان كتوم مقبلا تدم ديم اكل دو تت رج تس انوه وو ل وروا- هللا
 بوو ىاعتطلاد دل( عبس مز ل ةسدا سدحب كسبنا ركرفك تاس فب روضح ) سبب فيس وق نسا فس لوبفاج سجد كلاما
 هس ةاجَك لم مرمي لك ذب 1( جتا ذافلك ودم ساحب تس توم ت كيتو بك يآ كك( سرفا )نوبل الف نلا ع حرالطا

 7 و: بسم داهوور-<جسالاد اج( .يضالعورس )رج اظروا و ريشول وج تس اسس تيا

 رولا ( هر اياه كي )وذي لج فرط ( زامغ )داي كفا متل ركأياج كن اذا كك زامن( < نق ثمن ) زوركس عنج بج ناميا لا

 مو كك وب قروب زارف بجرب ( راو ااه رتب يال ) جسدك ةكب لش قرا اس رتب هدإيز ّك- ساهي ءورك ابد زوج تخورفوري رث

 يلايمماك )97م الفول مث مك نمر تركو ا تسرك ولاول ىزور كرا( وروح قزر )درك ردا( < تزاواروطب كير ورم واجب نثز ,

 لد دامك "بج لوم ةيسدر ولا[ شتي دسلفات ىلراجت#كيا لب ايما اكس جس را رفا اشراق طخ برم كيا ترضخ آب

 للا تي ل روز لكي وشم ب تررايتاوككبسدب كو وردا ( لو؟ لاذان تمي ايي للا - كس هارفاو راي: هس ون رهسركن الو

 زوم اوما( لشي بطخ )وأ يآ رو ما( بحلووبإ ضاقت تو بولظم ا اىصركر كف رطكترداهتز )لو شرحك ذا وءفرط

 بسر ثئاروا ع. تراهتروا_ل تشمل اس رتب بج ردب( كس لوفاطسم )وتس للاب كسدقلا( باث )وبنك يح وا رف بآل ةسج
 (قزراكا نتن ايد قزرون يقل خييسا نانا ب كل اإ) اناد كد ىزورامجاةس

 كل كس دشلا فرص جت 0 هَ سيل الي هسدئاذملهشجس رام الايانوم ل ماك ا دام دعا ةروس 20 :بيك 4 نم

 لوم لا 20
 0 لا نوم اكسس أسس بريل يشروا ايك يامر فا مكسفنا نع لوسر مك ءاج دقلتمي 1ك ىلا نيبمالا ىف

 كس مولتى ريب بالهيتصككل ”اايلافروا<سايآلمدقباسبتكانوم ىلا نيج ترضخ مام تعب لكي ًاترو< لازفاتنإ#
 57 9 اوهدايز "لاك ايئاروا تتفادص يأ, أح "هددت ٌشس "ب شاكب اسلا

 5 0000 اوقحلي امل روا نييمالا نم نيرخا ىف هنعب ىا_اومرورجم واوم فطعرب ناثث أ اكل امهنم نيرخاو
 تمار نع مك وقتل نري رخو متلو ىك اس اانا. بون وج نس ركف طع ب بوصنمر يفك يههمل عيون يب أكس ب تدوص كرد

 نير ارواححس ني دوج ومرض نما فسخ لي داتسارطساو الب كس.باحسك اريج لن ملحم اولا قب ب اكس لاف ارلس ال او نس آد
 جس لم شاسخ كس فق ترض اج لو: تبانتشب موكب سس لج كاسح نيرا

 كس مريضا ارل ذٌسخن ل كاس ىئاودوارمتس تملي ظفر كب اهجلقوج دوا كس لو لاتبخل باتل او فس آ كس دعب قا وقتك
 دار ار 2 وا جساج12- 1س قل وصف قوت فرو امل الغرب عسر ماعانوم ضال ان جس كدت
 ندب قع صا نامل لي ترروص لا ماب لئن لولاوعب شاذ اكدياك قت جيل تقورداداز بع كف رو تليف
 ناد لش لوب ضن لوا دب ىصوكسس نا ا ترك دارم لات تس كا ج دكا | لبث ترروصت لبا كوم داره ىف كل وصتكا قو تممفرص
 البي رج لقوبك حس قيوم مولعسر نولاودحب مانت ى ترب كب اكسس مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ىنرق نورقلا ريخ ثعرعررط

 لا لشو_عس روت كروت لس اجوم ل ىلاكم برقر كاد جتاسلس لامذ برق رتب انوه تسب كى وبندهتلا برس نر قدس دعب نر
 تسر لع احنا 5 2 ركل وسكس لابي واف شكو فن اليل لا ضن لوم مولعم ىابعتا نو رثدردب جرذهتس تعاذر



 اج ارسبأ سيح آد 16 له دعمت ةروصمالا رسموا ملوعوس رشش جم ألمي ر روج :> نملك

 0 "هل تيرت- اك تاه نوت ديت وت لا: توام زروا هس دبو كب رك تدئدبع- لو سام تاكرب وراوأ اهدايزلس اهله ذاج

 وهدوا لام موه اك اد جس ؟ركب صيصن نيبال وا لاحرهب_جس اكتسلقب تييتارون كل امماو ب ولك, اح سكة .اجالي تب ذي دعب
 ىلا ثوعيم ردا“ ' نييمالا ىف ثروعبم''ن_ شمري _ سوم لش راعمو قوطنم كس سانلل ةفاك الا ك انلسرا اموثعأ؟ يق

 -< لالد جت فرط كن رف كس“ نييمالا
 داق امان« افلون اكالاطجسقكو ركن بلانت يساأأ 1 ش_ةا روتلا اولمح

 دع كلا هلأ تنس الام لال” قد لل تس 1ع ماوس مر لاقي لك نتي يف نشب نو تك مز ل صرالب لق متمعز نا

 معز لجرلا ىطملا سنب بس ثيدعوبس اني رعقومك كش لاعتسا ىرثك اكان جس نامالي بس ثم للابد 3
 بوكو م تيالو تصالع وت تم دام بللي حف رقاوم مولعصوو ركون نروم |عيط لوبا ارم جم تبكح_.توم_توملا اونمتف

 0001 زاكي ”لاصو لوم لج هراكبيبكا ىلا بيبا للي ى تحسم تول ر ذاك ارواعس يولطم ل بوح

 كثييدرصروا تبي أبا كد لا هع ايكأيك ثول ىلا لش ثم جدع زور ارباب تزاكقمو ع اعف انقر وتوت جدلا لوو يواطم

 0-5 عزف عر: شان كت روسو واهس هدهواكت داب اي لاه هدي شي ذم 1ك توم ل ترا وليدي ابد لال شاحن لع

 به هدي رشي ايدووا حس

 ته لشد رقب كا يجع شي كاريكا ء انت كتوم وبي كسي لاعب ايكياررف““ هونمسي نل "لم هرقب ةروس_ادبا هنونمتي ال

 تقيقكا ىل لون يبي دعس ليها كف رك ا ننق كتوم تس حلا لش لارج لب تس لابي بج لن وكر قير ط ودلك مريخ وا
 لوم لوقت ورضوت لوم ىانمق كح ومرلا كلى ا_ومب كان انك توم دوبم ع ناك ملء ل اجايلش بشي دواس 0 1 اكانفإقب حرض َآ

 لوي دموركل وقس هبداودك 2ك دجال و بوتر تس سآ ل لاه[ تروسرورض ول لو زد اهدنا ل ل ثيدعلا اريج

 لكل وم لب عرار لش ف ازا قو ترضخ نا ذا يجب عس الويل جس دارت نلاذا ا رب ىرولازا

 وجايك يك اضااكن اذا لي ح_ وروخمسنر اص تك زب لانسر وار وراكرول كوم كولو اي ز بنج لن تاظود كس اخ تسرح لوو

 ىتنسب مكيلع ثيدع لادج تنس رشارفيطظرولايكو رام ارب ساتر اكس بسس.لكيج رواق قكر ل ذج يءاروز ماتم لكي
 - لوم لوا اذا كب ا قادصءاكت يك يوك ند سبو لك نيدشارلا ءافلخة نس و

 قار فىراج ذلاعتررمح_ كر بكل شدد. ذك. اقققو ترضخ لوا نا ذاك اهكج دكا و: سكيك فاشكب حاص
 حرر سوك ا قادم كتب رجب اهتايكدفاضا اكن اذا ل ايمدد كيا نايمرد كس لوا نا ذادوا نلاذا كربطخ ل ئام نيس فس جرايتدكا ايج-

 تومي نلاذا كبطخووروا جس دارمانوم عرورشاكت فو للب ليئذارم تالكي هديه عس نلاؤاك سايد باذج ب فس طا مامااكل جس انك اجاب
 اركذ زيت ىلث دهس دارم لوا نلاذا سنا ذا قلما ب > اصروا كراء ب > اصر جس لا اج انركت اطءاعم وايند تنذو ىلا <
 جبلا_ د اجده بخ 3. ايركافتكارلا قكي هلل دمحلا هللا ناحبس بقرص لش بطخرك سام و نك ماحس قالطا كش

 انوه يعوروا قولصتو رجل لش لحي ل ة# اررفوطخور قات ماءاروا- جساماع اي فرعون طر بطخ للي وط كي دن كس ناس

 ولوم مج زايفدارم حس دئارك رك نطل كلش ةلسبا دت ايانوم راكي اكشروام اهلرجتاسلس ةولصورتل شر بطخسرصددروا جاي

 قرورضء_ لس روج داقعنا جرم اكل ومدن اح كليك 011 دل ني اص-<س ئرورخ تم اعر كل ال ىو فصال اوعس 527

 كس نا مادا بييطخ قتيلا رك روا ليا فس دم نمت ىك اسلوبك لو تاير ىرورض انو اكل ول لن زتقتم نش هو الع لس . مال م ما نكي <

 كيو زف قلاش مايادوا ىو هواط كس لسا نامت اسروا جب اجانوم دوا ىدانم كس دوم مدبب قس" ىرولاز* زي - يي اهانوم هدالغ



 جاري 4 "الف دعما نم اي ريسفلحرادنو دال رت نا روس ابر“ هدب

 تركواز افعح_روطب لتس ول اج ثم عسس زار ذكي تس خاج لي هبت زنق رتقمركا زيه اهانوم اجا طلو 7لللاع ضرع

 ىلر كروب عمي ذامف حس ةساج لكدعب لس 4 هر وانس ني اصرواد هس ركقروب قرع زان كل تعامج كارت ل هرهروا

 -كي_اجوم لانس هيي حس نري مالم كيف الما لوب

 ير ليم اوم تياغو عرونماكرايوراكو رينو تخورفو دي رروا نوت بستجاواكى رازت لدعم زار يتم قمر عب لس عجب نلاذا تسلا اوعساف

 ىلا كح ساه لف الفا تعآن اهل ثربان لظ لوك م كرايتتس لم جايك اهم قرايو داك وك »+ جراج رح
 تلو تيا لعمرك آر ث_اوم تباغحس لا اندم بجاواك وتود بدحمت زامنإب هيطخدارععتس هلاك ة دوالث يسد تازاجا

 دج لاش ب جاو جس ماع تربت كويك جس لاك فالغكس لا مكل ريخ مكلذروا حسان تب نعت بسوجو

 نلاهع كس دوبي -اهلر هعمج ماناكل اسجد راتبا واب فس مالسا نكي 2# تلا يكب وركن لد لبر س ناي اكاذا- دعما مول نام

 كيراتنوا ثيم داعارك ا هيبج-<س الاب حل بس حظك عنب نيد ل حد لاح كس تمنت از دع الا مول لاهي كس لكراصنروا تمبسلا مري
 هع ياكل هذ !مالسا نأ هت ايليد زوجت كي اتناك كاد لا ريداهتجاروا ار كل وتمادفلا باجنم تبغ عس تاعقاد ما
 - 2 كو تآ .رسودروأ

 لم هريقك ل كر اصنروا < ناداكدتفب, تبسلا مهل كس وو مولمس تارك ب لعد اب لا نق يشار

 - ل ثم لكشم ل نيتك ىو السا العمل لا لين نا آلس ليت لس تب لبن ناي ذيل علك واس ناداكرا ولا تبا ميل
 0 اوك اك ساروا س ناداكراب تبسم ميل كتل دج لاق كس ىاددا ل د ورم لبث لسسم لإ قو ع ثدكييامت نا ظفامح

 لن تييلباج ود برع ديب سادياشرظن كنا نايا لو تك نودي تبل ميل سم ناب لروح ىلاج ومهدي تيت
 هورلو 4 اهكس دوبي لمارو مانوروجومللا كوع مولحمال ولادتك ررطظأ وراي وم لمت لم رحا لاب لس ناج- هك لاني كس لف

 < كرك ل ش هرداك رامي دج هس قنو موه اك -تساظفللا زار يكب ورع هت تكسب وطول بر طي شدو لإ حاول !ىثوروا ل

 تل[ نار اكل يطل 'تبسأ مول“ تش دب 500 2 -امثب ورع فرى م رديعب_ لو كوب فرع كي زور كيا |تس راوي السارج لذي هرواكودرا-

 < اتاجايايظفل ى بم كلبي ثييداحا ضن ( رار كل ع نوفا رطص فاد انج - هل تبدع ب رعد كلا
 ناد الب قدم الام وكر زارول لم[ كن ذهكس غب تنسو درلا اتىزال كل لا عك كح دوبي مانودوجوشلس تغب ككوج لاعرمم

 رام نك انام عرورشعسس ىالس دبع فرصوكتليضف كعب رول امج" ت بسلا مهي وكف رول ار ظاحلاكف رع قت ذ# السا ءالع- ع
 نق اور كمل سروا- او: نادك حمب“ شرعلا ىلع ءاوتسا” كيس تيياور ل قش ماءادنم.ل توك < نتف الغ تايب كيد
 ملا قيل تي“ ءاوتس لا موي ”كعس انزيم يب لمي داينب كوتا دد لوفد نا ذبل لوم ن دهس رينا دتبا قتلنا عل جس عزت

 انبك بسوكراولا ب تف هج ماناكى تدعمج نبقي“ ميسلا ميل” دو تالي وق اوم حس رج ذاغآ يق يلكروااهخ اك مج بج نداكل يتلو تغارفوس

 نالت حسا ءادتب لاء قب لتس اطار: ف اكد جلاب وو لحم كروي ليفسسرو رطل
 ضب ىك حراوصرو اي رفادبي ل ذوردجج دكت اتاك رد ف ىلاغق قل انج مولخمس وصن_ تبيع كرا ىلع اوتسا كس هلا كت ند
 «تضطلسروا فروا يقساكس سار اعمسس راسلني ور ليزتاس لالا رفادبج زور كس حقب وأم د1 تررع>ل جد اتوب مولخشتسسس تاياور
 هد زك ع قت قيل لو تاس فب دول رب كج. بشرب قيل كد ؟تنرطت ناو كس رحت ناي تقيقتى رع ءاوتسا بس بن -ايك مداها
 لك ثو ؟تررطت ل م ل ”ىنج ول جس.ايكيب لاك اف هرم لدقشلاء انى نقع قريطم ريتك ادم لاكن واكل يؤ تبل مي 7

 اكرم عتب لوكا كدعبللي ع امج لس نثر كاطع مروط ماعلا ايج_ لوم ملام قيل نت_انخئئعمج لت لوو نلا- لوبن يلك



 اح ارسم 14 77و دما ةروس: اة رسفوراي ضر نبل فجريسفل رو لج رت نياك

 -اتبر لن ابلغ لوكرواججسانبد لب وسل مول عت وا كد[ يلي .عتج رواج لادم كلام قيل ع لافوجي رطل
 وكري ةس دوبي وراؤتا فس ٌقراصت_ايو ل اوكا نس لوتما قرود رول يامر فرشيي واح نج كلا سس داكت لس للا كنس لش ثييدص لك حرام

 احكرر داهتتبار وا حار ل وتما باتت اك ندد كس نأ ةروا ديب كي يأ لاي كسبت ووو م رك _ايذرا رق ناداكل يطخ 2 راوتي

 نار اه ايدرا رث داك قب نوما رمد نس لاحت كيك سود - لذ ل مور ف كمسودروا نأ ايوكباوج ب ختم اهق يك

 ركل ليد تجددت ناداك يخلو لا هول ا يك يت لمن لاوكت و ء ايبا لب -ايك تدني ل ارظن لينكس راصمو ارنا ىغ اذ سو
 - ءاشي نم هيتؤي هللا لضف تالذ _ايلركل وبق بت روماضرب وت قتلا فس يتم ا

 ةولصلا تميق ا اذا ل ثيي دع لكك دارعانك اهب اي يون ووش رواج جايا[ وشما درو ليج نلج قلما رعس_ قسروا

 قطن رمهسس“' عيبلا و رذو حسرط واج رتب انلج 2 كس عتب كك يل لما ىف تدبلا_ي دوصقت ع ركى رايت لجلب -نوعست اهوتات الف
 كد تر رك ومر ايوراك اك ايند قش لوم ترثكر ب تقو نادك كس لا يت كس رورفو ري رثروا- ساني د زوجي ايند لام

 تضورفوري رقدعإ لس عج نااذا كل لا روم تغنارمل وج تسوريفو تضورفودي رب يعرش لاوفاك ل ث هتك لوصا لباءاولل ايوراك
 هك ةاهنك بو يلوم تاجا كارب وعد لن قرات كرحتج زارغ تشرف ضرك ن كيم كبد عروش ريفا فصوب رو عر ور شن صاب
 اورشتناف ةولصلا تيضق اذاف لب < مكاو 2ك ك- تحابا مرعب لس تضنارمل كرك قل دب حس تحابا تضناممري دعب

 محق زارغ ل ث تنكر باذ ماادجانج_<س ايلا رفاوداطصاف متللح اذا لج قرود بين جئت ا هللا لضف نه !وغتباو ضرالا ىف
 تك ب جباووم لك اوو لو تك ض فلا رعب ض فوك وفود مكبس لطروا لاط بسلظو تروا لبد تمبآي يدب تزاجا اك تضورفو دي رضدحي كس
 ب: راف تتفو لاك و تكلا تدب كوم بهتسكر رب فوم تدايع كل وضل مروا تراي ذ كم السم لع رك دارس سس اورتن نكي لإ
 هاج ٌلالد شيقل مول تبق لاو رن نكاياسروأ ك2 اجايكل جاو ناءاسهوروا كس نا د ركت الاحمر ود هدالع كس قرص

 ا حترفتل يحك, عاج ل اب كس قوي ءانوس تباتكم تفرتو تحن, تخورفودي رغبتك اجو نلاذا لبيك ب جكس لوقتلعسس ءاطع اك

 رواكس بق كك سا ايجء قلعاو ىل وارمادارك وب لطفل اكءاظقل قاوم تاه تساي ب لك وبل وصا حس ا لاعب
 روعي زار لي ع لاكش ف زانفدحإ ل زان ساكس هراششا لعب لا ءذاج ككل داب هراكدحبار وف ذازف شمع كك يرفق تسلا اذ
 رج ركل امن رطخ كتل ص اخر كو كلب ود ذوعي تم يكلي ثلا رك دحب كس هلك شراب دراكاك ل يا ؤخ لس“ شلاا ورك او“ وا كسي تر ظ دعب كس
 -ُتيس اهانميداج ل اعرب ماعركذ من اج ايكوم

 لوم تزاجا يك كت افارروا بحاووبل أل بكت زاجا كرايوراكت فو ك زا بج« ةراجتاوأراذاو

 2ك تكرث ل شاتق ليك هاهي داش كو ضلوا كا كح تضورفودي خر كوب بطخر رفا لطي نا واو قشموا ل“ اوهلوا“'

 ركأ دعب لع هوب عرورشت اهفروا هس دبطخر لوب ركب ييطخ لاو مولهميسس“ امئاق كل وكرت ولج تك كرام بحاص: لوب كن لع

 , لام ءداز سم نه نيفلك رع دارم نا باطخ ماعدج رك وفارس انقلب تم ارباب كوة دارم مف ايق تكس لج ازاي نارلسم
 ىف ملسم لك ىلع بجاو ةعمجلا لد تيار كدؤادوبا ريغ انج لوب تسهاطسس لاي لك 11 لو رم نارفسمب مهتم تسرد غلا
 1 « ضيرم وا ىبص وا ةأرما وا ىولمم دبع ةعبرا ىلع الا ةعامج

 0 لب لكن الكس تييطق كن اح اسمك لو زور جر ءةوك زارف سم ء لك نب رك بيث جر را حس تييطقوص نات صيصختر

 قريش لع لج هرييك رقي هش لن لذ بست وج « لين طار تلا كس عمت عادا حررط كا لبن طارش حرر لن كعب بد هد انج
 لكت يرش للم لوباتك ساء ىتر فلك ى نام رج لقوج تير بش ماع تس ذاجاع تدان «ميطخ "تقوم تنذو م ام لوم ايه تاي دورض
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 اجا رستم 1 هلي 7# لوب حتا م روس. رستم اي مسك كاست كادت نا
 مج ب .عوروع دموع توب يبو ورع دس امنارسسل ل تل ل ل

 رعمج قلت ملفلا لوا يعا شنوا ينركر ارققاوررظ اهب فسلمت فس لوبا ارد ل ان“ لج لس اج سي كح ظللت" هج رشي عزل
 تيس دس داكراجال ادوا لج تكتيك رن ل للا ضنا اق كس ل ومن طن ارشو# 0 2 "ارادت سنس
 (ق توف نك ان الوم راف بستم قرات اريل ) نو 2 ادن
 سيل” © لع تيدر رولر جس لام قزو سنا لان شت ناس [ام طصوكئيا ل كروا جس انام ردقم ف# رض“ اوغتبلا و
 “ ضيرم ةدايعو ةزانج روضح نكلو ايند بلطي
 عشاق زار قش ايل ابك زار ةفلوأ هلا ريغ نارا

 ريح وف ل ءادنتبا لك ةروص لا امنت ايكيا رق ناي انومج قتترب اكسل اسرو ريح كرو انو ل ل ل ورم كان ًاطند
 رولر سود كس 2 اء حس اين د تبحر خلو لتر قت روبي لقي دانس راشرا عومريوو تعرب نك 500 سهره تابع ا اكتمل ايسر

 لبي هس رك ذاك تراهت ل عر اه لفروص لوفد زغ حسابك م متبع زنك تس اها ىف ان دولى وامام لي ىلا هس دعمت مادا لش
 سرا وايد ل قر سود وذاك تسد اتقوا ل

 الا ةنجلا لخديال ادوات تنك هئابحاو هللا ءانباوأرمدوبي. ءايلوا ملكنا متمهعز نا ٠-0-0 ل :تاياورو لون ناش

 قلك د_[هت ناغيري حس لكوجب 9و, لكم كلغ لع ببطن 2 زانت بك د2م ل (7٠١ ىزراصن و'ااذوه ناك نم

 داش .امطخ اه ج ملوررلعرطلا لتمر ضخ لك انتايروم نالغا عس فف» تو ابل د: :4 رواء أحس ماين ل ناباس لداجت فين 2

 رضا روتتسرب ل يطخ كت قلو رشوش بج نلت تتار ط7 داب فرحي كلا وج: بف قرازإ لزوج بخ ى تع نال كيلا هاف

 لكم نكماج ل تبادر لداء جس مانا راع اهي هس ةوعس با ل تاور كيا لالخ نادال الب دواس ورش رك حسد
 «تسابك: رفا سدي ل ضبا ج آ ىف تابوا للك ر لتاسناا رمد را ك2 يل ل ابع نبا هس يودرم نا دواس

 نام تكل عتب حررط كريت لع مذ ىلا اران مهيلع دجسملا مرطضال مهلك اوجرخ ول؛ا.ا رشداشرا د مو يلعطا لتر ضخ

 لبس لذات تءايآيي بنتن حس ليتك اضم لوكا اج لج لج ربطخ« جس لجو قذف ككل سلس اد ةس اج ءافق اترك اوم ل دعب بطش دا لي
 هذ اج اء ات اتوج لمي ميطخر كن اهب وم تدار رك ني ايدام ر فرت” ليبي عم ذامف ري دعب لس للا سم انو راع رشرا لص رص وا
 ئثكتل_ ل لوءاطخ ىدارتجارمب تدب _ سرج ارج ا كاتم رول كسلاح ما رتبا لكك اجري اهواك جاو ملج مارا اكل ولاو
 تس يللي ضر "عا

 كح نا باتكىلاحآ لوك وا ءاتت ير شو ملكي نادل ارك - لا( صب نا ) اوبر نيبعاللا يفد ٠ نرش ِظ
 تري ربو ترو ت تاابجب ىك لاء لوم لحام نك ب ويلا دياش ل 6 كك دوب كل ساب لآ فتم 5 م انو ذب األ ومتم يفكاي

 لق كونر كتي لش لويئارركك هرطا مق راس رقما ذ وجت كر لك اربا تلم مانأكر وو قس قي مارد« قبب تب ء كلش برش
 عدكم عه داس قود كيبل !موطرلكت اى بقلك نايا اك ل ايدك لأ وسر ابا تس ل م مال ا

 اند ىراس لاو فس [ليبتمم ايف لوسر ثم مهنم نيرخأ و0٠------- 00

 ارفرلكر داب ب ء عاش كس راف ناهس يآ لاي اجو تسدبن كم ول سول رو للا حس تمرر 0 ح1 ل ثيي دع« لأ َن أ



 !ااح ارسمي 14 "الط دعما ةروسم سمو راي 59 - مثشلع نيل ايري دج تناك

 اكلك ايمن دارك هاهو ريو ىتسس ب ملا لالج ا لكس لبد: لئن قلك اون كوني قر اي رشم نيب داب ملكك
 .٠ شوكرب كايد نآينانج < سدليكرمحج_ كك فرت سيسي لك راف متن لين لس رافد# لي فيطوبا م ماما قارصماذب
 كس فينعولا نارطسم لا هتووأيب رقع هاو مرجكسسس لوو قلل مالسا مو بخار اس ل كك فب توغل مالس ارجوا مالسا ل
 تال كساد سام

 دريفتتسمس لاه بج رك امتي خلاب كيااكتيادبو تسكت, تم كل كس انه لئاع لير ا ىئب كس لت تارا عازب« ةاروتلا و لمح
 اوسكس يبد ل دجوب ءودداذ ليتات تنك تسمو مكب هم دا ادنج ياتكورب يايداج نما ون دش وق قاوم لاش تو وتو

 ءهس زي راي لن ع وب #دلرجا# هل هيلا راسل تابلت“ ل شالت كاع فرص ووو « لبي 53 هنسأ

 قكروارروأع لوم ززتحمروا ملاعا ذب لما لم نيت لدى 0 موسكو هرمون ركل ذ# ركرشب صا نتورك اف

 وم ني اهركو هدايث

 ا ال اب كرم لوا نكي -ه دل ا متهعؤ نأ ٠00 :تعالو كدماأيت

 لاك وعد يسارا نول ىلا لش لد قاد ناكني لع تلج رواج تايد ل /: راحو ابيت كنج رواء ىلوروا تسود كس

 ءاشرا كيج تس .كزدآ كفل انك وورفلا كنج روا ل قايتشا لس قبر وبكرلب شارب لوس ل دك لسا 00

 هه

 ككايند« ليث تيس ردنمو زرآكس لاناج لاصو ثنا لارج مارك رباميص حرر ىكا« لعقل مث ىححا م هللا ليبس يف لتقا ىنا تددول
 كل تك بوك يزل تروم ل عرق 1 رت وناوي لوتتخروا نونتديم#
 ىلابي ال ىنب ايرواةق ان ىلع ءاج بيبح رم اهبارش !درابو ةبيط . اهبرتق او ةنجلا اذبح اي روا( يزتوارث ) ةبح الا ىقلن ادغ

 رك ماي حس نا_كومج ركل ذر ظن ب تاكرتو لانا كويت د م توملا هيلع طقس وا تاوملا ىلع طقس بكويا

 نايق»دايز للبر ورع ندداي زاك يتلا لج ةك اهب دوا س١ امك ماناكذ رم ضلوا اريجكروا ل راح توم

 ىةد# لابي لث كس ذس متقن لو مدد -انرب أودي اكن شتا ندا ضد نسر
 توماكن الاه قت فر حرر تنس فاجن اسس لاصق كج تمي مرر زكمدوج كس لن ايه ذي ما زكا
 مله لش فير هوب نونا كد دبا وع 2ك كلا د اح مولحمرب ماين ياو التاي روق

 ضم رفا ورمل يكاءاناجوتفن الب ركل وجت اروف و ار زك نتن حموم تر

 دبه ايكل وكر ليو اف# مت نبا ظفاعدا ارك ب خذا ح

 مث رك مرتب لش نوعلظإروبظم ل رك سور ارنم - لج تلح كاب لايك رؤ تس توم تاوملا نا لق............:تموارع نلاشت

 507 مروا كوم تلارع كرثلا تورم دع لس مرت آلا قاد دوت توم كي "تابوا د

 وركتمم شم ار فوك وص تموصرواداي كثار كلل لودنعد كس ايندررط دوبي لكى تمبارب مقوس ب وكن وث اس لابي د ىدون اذا

 هس قوم ارواج ى رول كي ول لن ماكل اند مستفو للا انوع ىددو ذاب هداك شع كارل س ايلا قت فو اكن حس تموت
 قس "وم ىدل ل ماك لت رهط تدلل امد لتي تاب تنفو كس بطخ لو جك 2 ثهرع_وركا وهز ارترواونسرطخ
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 جس لات ياك اذار جاسر ى اس لاا ضيف عقب ب ل :لكوكج ضبا صرصأكم اع _اونها نيذلا اههإ اي....--.... مك اوهو اذا
 ِك 1ث دارمعمج ناذا كس ىلا كيل لابي ع انومرب دلت كيا عير وا قل تعم لش نو زامف ماع قيس كر ايوراكل توي

 تنام كرابوراك لوم رقم ل ىلاعروو تس عام الحب سجنا ىلاو دسم حس سنين نئاذا ىلاوبطخ وو رك اكن اذا ل نع

 مك دق ناذا مكب كاك د قرفانتا تببا_<س.اجركاوم كوتش ومس كارت تملع جس خرط كطخ نا ذا رق كركتاك ا شن
 زائر نع طارح ار ادالك ع« رفا ماقتل اذ كوم ىداجتججاروا ىف عي دج لوا نا ارو ام قاطو! صوصنم ل
 -كح م كيرش لش تعامج دواس نكءبطض ل ياجاناج قلن تنوعا نتن لشد لذ مكس لاك

 همي

 اح ارسمي 1 دعما روس! رسب داي

 تييمأ يدهس لاف اوم فاضا كلك م داع بابساركا دم مولخ تس ىلا الوسر نييمألا ىف ثعب ذا 0000 .لولس فن اطل

 وو مطور يغب ج ركاسيس قرورضا نا اكروما رش ىرورضددبلا بس اكرم ىلو نى: قتلاج قوم اتم الوتس
 فرط لك ربلقضاذا لع مهيكزي روا فرط ىكيبلق افا جس هراشا لش مهيلع ولتي لع لوقاك نبل ىلاعلا رود_مهيكز يو

 -هتس تباقهتس هرباشم تكرب لكلا ف لوس لو لأ روش لياارروا<س ىلا دراج رفا اكل هراشا

 ناضيف اكؤقي روض هراشا لم فطيس ني رث آي ولخمر يمك مهملعي كيد زنك تب اعس ل ىلاعملا رود - مهنم نيرخآو

 55 ابر قراودعب كس تافوىكلياكن ال ثدادهج ب ةدقلاوايلوار واكس د قد اج كتم ايق ب تما
 قا دوج اب هس مج فرط لك احدب كاب هراشا نم ىلا ةروتلا اولمح نيذلا لثم
 كر اوم مولم قي سس ازين دس حس لب تيب ااو تاءالع م لش رك انتى كتومكاوج ولمس للا ءاييل وا مككنا متمدعز نا
 بيب احانوم ناهتمااكل اع
 تس بواطم حم انوج لوفشم ليم تاي ارم بر طاح لك تمدر فو اداشن حرام ىفي د ضبا جيس اجو مولخم سس لسا- ةولصلا تييضق !ذاف
 رك اجو ىو يسحب سس نإ دي رمل هراشا لش بانت اكس لبي ىلا عملا ةروددوا - تس اج دعني روك ت احايم ناري نير دليطرشب
 -اج كيب تو بيد كنا
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 ةيا ةرشع ئدحا ةيندم نوقفانملا ةروس

 4» مُيِحّرلا ٍنُمْحّرلاوللا مشب
 ارا لش أ كلذ لهدت يزال نانا ىلغ مهاب اول اق نوف انُمْلا َك َءاَج اَذِإ
 وامي ادام ُهورَمَصأ انف <> َنوُيِذلل يق ملا َّن نإ لْعَي دَهشَي هلل اَو ُهَلَوُس َرَل كنإ ُملْعي

 ْمُهَنا ف رف ٍداَهجْلا ٍنَع ْىَأ 0 ليس ناب اصف مهو ْميِلَومأ نع هريس ٌةَنج ْمُهَن امي اًوُدَحَتإ

 ُىآ بلل اًوُرَفَك ّمُث ناسَِلب انما ْمُهّنأِب مهِلَمَع ُءْوُس ىأ كلذ 4م:) َنْوُلَمْعَي اون اك اَم َءاَس
 ْمُهَتياَ اَذإَو نامبالا «ج َنْوُهَفْفَي ال ْمُهَف رثكلاب مهب ولف ىلع مح عبطق هي مج رفح ىلع ورم

 هزت ئف مو سبأ مع ْنِم مناك هعاَصفِ ”مِهلْوَقِل مسن اَولْوعي ناَواَهِلامحِلْمُهئاَسْجَأ كبجفت

 ٍءاَدَِك ٌحاَصُن ٍةَحْيَص ل " َنْوْبَسْحَي ٍراَدجْلا ىلإ لَم ةَدَئَسُم اهََِصَو ٍنْيشلا نٌوُكَسِب ابشخ مه لا

 َوُذَعْلا ْمُه ْمُه َءاَمِد حيي اَم هيف لِي نأ بغا َنِم مهبول ُِفاَمل 'مهْلَع ِةَلاَص د اَشْنَو ٍرَكْسَعلا ىف

 ناَمُيإلا ٍنَع َنٌوْفِرصُي تا كفر يكلف ُهُهَلَمَف راقكلل كرس َنْوْشُْفُي : مهد مهْرْذْخاَف

 ٍْيفَحَلَو ٍدْيدْشَتلاب اَووَل هللا َلْوْسَر ْمُكَلْرِفْغَتْسَي َنيِذَتعُم اًولاَعت ْمُهَّل َلْيق اَذإَو ناَه ربا ماَيِق َدْعب
 ْمهْيَلَع ُءاَوَس هد» َنْوُربُكَْسُم ْمُهَو َكِلَذ نَع نْوُصِرُْي َنْوُدْصَي ْمُهَي او ْمُهَس و ٌءو اًُنَطَع
 الدفا نإ مهلا ري نل مُر ملم لول ةزعص نع مهفبسال ةزعهب ئقتسإ مهل ترْفتسأ

 َدنِع ْنَم ىلَع اوقفت ال 00 َنوُلوق َنيذْلا مه + َنيِقِسفْلا َمْوَقْلا ىِدهَي
 َوُهَف قْررِل اب ٍضْرآل او ٍتاوُمَّسلا ُنْب ار َِْو ُهَنع وُ ًَوصَْنَي ىتخ َنيرِاَهُملاَنِملا ٍلَوسَر
 ىنب ِةَوَْع ْنِم ىآ انْعَجَر ْنِبل َنْولْوقَي «م» َنْوُهَفْفَي ال َنْيِقِفنمْلا ّنكْلَو ْمهِرْيغَو َنْيِرِحاَهمْلل ُكْرل

 ءيبسل



 انام 143ج نرقنانلا ةربس ”هرعأمماب 32 ولج نالاذجر يف رشورم تناك

 ةّرعْلا ِهْلِلَو َنِنِمُْملا هب اوَنع لّدالا اَهْنِم م مهنا هب مهنع زغالا يُحب ةئئيَمْلا ىلإ ناعم

 مكهلت الاون هما نيا اهي ال كلذ يؤ َنْوُمَلعَي ال َنْيِقِفُمْلا ّنكلَو َنْيِمْؤُمْلِلَو هِلْوسَرِلَو هبا
 كلدلو أف كلذ لفي ْنَمَو ِسْمْحْلا ِت اَرَلَّصلا ؟هللاركذ ْنَع ْمُكُداَلْوَأ اَلَو مكَلاَومأ ْمُكَلِعْحُ

 َلْوْفَيَف ُتْوَمْلا ْمُكَدَحَأ تاي نأ ٍلْبَق ْنِم ْمُكدْرَر امم ٍةاكَرلا ىف اًوقِفن آو 40) َنْوُرِسَحْلا ُمُه
 ىف هاَنلا ماَغْدِإِب ق داق "بيرَق لجأ ىلإ ٌىيترخآ ىمدلل ولو ةدِئاَز الو اله ىتعمبْوَل الول بَ
 لات هللا َضَر سابعا لاق خححأ نأب ٠١ .> َنّيِحلَصلا َنَم م ْنكآَو ٍةوكّرلاب َقَّدَصَنأ ٍداّصلا ْيِف ٍلْصَلا

 يو < وطا رط رح رم ريس جا ي 7”رإب
 اةيبخ ُهَللاَو اهلج َءاَجاْذِإ اًسفَن هللا َرِخْوُي ْنَلَو ِتْوَمْلا مَع لاس الإ ٌجَحْلاَد ٍةوْكّرلا ىف َرِصُق اَم ُهَنَع

 ١ تيفال ٠-28 ا ل نق اع
 ِءايلاو ٍءاتلاب ياا نولمعت امب ع

 أل 2 1 1 كا بآبس نأ نمير مينرلا نضرلادفلا مد ب تاب آو رايك م للجنس يندم نوقفازم روس للا مم مم مل نر

 نو لوس كس دقلا يآ 2 احلا وِ - لج لوسر كس هلا _بشالب بآل لق ةيسداقادكم تك تك( حل ؤاين ناظر هك نول)

 3 رهزكروعقؤباذس لوو نا( لش الث سايب هكيوج فالظرب كس نابز) ل و ف وج أ نمير( يس انناج )جس ايد وكاوكه قادوا
 ناب لن ب يت تب: لاما كس نا كب - ناو كوس ( دابج) عداد كتل كول يرحب( لاه كل كس نااجو لاء )< اهكذ
 نا)بب نولكس نادم( جد هتس برك يدا تح لد) جسرا 2 [ل نامي( فين فص) كفيك 2 سا( لشرب ك)
 2 لع( قر وصب وخ) تماقو هلك ناقة وكنا آبجروا تت لبو( ناما) يَ ل ناس تلاع
 هك ووجوب كح لو ل ؛الر وكيس تاب نا بآ ( تدي كتالي تداصفت) للكتب سرك ًاروا لوم مولعم نشوف

 رقاد )واين لغرب( لين قلى وركى تك راهسكس ءاولد) لت قكىد كيج( ميت اس كس لو وكس نبش ) ليج ىلإ ولك( لج ل وج

 رك ةفكر حسبو ك فس اديب بعد ل لد) ليث تلك ذكي يا سا( دج سيم كن الاكس زجج هش لي كدانم كك

 هللا( لو تكا قار كس بكس لورف اكل 0 عددايشوت تانلاب آل نذر كو كس( سي ردك وكلش داب لسدام
 نابج دوا« ليث سددكا ارك بكس نامي داب هس سد« م5 ليد ) لو ساب رب كابي دك( دايرب) تداغ لبثأ
 و ارنا( جدت سك فيفتي رشت )لإ تر قة لب ركرافغتسادثيا لوسر له داهبت 1( ركن هادف تحس )لحس تاجا
 2 كلاب اواو لن رباب لمت ب لوفوو كس نا ع و تس كربلا نيج رك( و رانك سلا فرب 40 دكنلايآ

 راب شخ زاب وكنا لات دثلا د رك رافتتتسا 2ك كس ناي( قر ليش مرور كل ورم عتس ديو لم ابونا هزنمت ) ني ركرنتسا

 0 للاي كح لوسر ودثلا كولوج كل ين تكل ( حس لايم مب داصا يبس لو: لل هوي اجرك ايد لم تجادل وكول نلامرف ان تيا لات ثلا
 نع زروا لولا[ سنن كس ىتطلاروا_ كح لب اجو ( تينت )شن يا آيات ابيب ورك ير تم بع نا لثاني جاب

 ناطصمؤ مو. غ) با ةركاكل و تكل وب سيت نم نكي( تس لاسر ىزور ىتداكوريغو نب رج ابحي قزم ) نساني

 عدلا( .بلغ) تروا( وك وناس )والو تلذهتس لابد( ل دوفدارمالالاو تنزع هس كرب اب لاكن لكس لين اج ثاني دل( تح

 هداه لس اي ذلك لذا منايا للا ا لل ليج تن ابوك ا) نقنانم نكي لك وفارطسصروا لكل وسر كس شاد تس لك



 ةااحا رستم [هب 40 الم ناو نملا ة روس, رسوب مرح رمثشر اجب نمل لج سفر ير 2

 لاحم ل لاهل رض( لبي 5 1 )دوال سادة جسد ماك تاو تل كسل ًابياوجر وا تس( لوزان قو عج ) اذايءدالواو للا
 وارواح تاز انإب مالح خمول )د نوبل هل هيك هدربب_دم قط ؟ تدوم كى احس لان كبي تسلل جس د لل سمج
 فيفروا(ايل د قو ل“ 5 هركم ادا شداصولا جم لسا )قيل سد تار ين لاك دعس د تنبه اك ف هذول( بس حانت

 لشد ل تاخد توك فسر موو ساتر تاتولل ع ع لرش لت سا. اين اتيرا جرح اجوج لاش لش لولاو فسلم اك
 ركل ومال مدع اهل اختر فلاد ول اترك يد لتس رلب كرب حس احاجأ ةتتقواك البس ص لاحت فلا دوا ( سرك تسساوخرورورط
 داعب حرر ل ولو دنت اسس اي رولا ج نر وفقت ع

 هس رامي الايانوم لتي تاي اورايكر داوم ماك ار ناوقف املا ةروسب.......... 55 0-1

 مهنم لبقت الف ىا_ كف وزع ضتروا سول قطر بس دج - لوداع اتثركس ك- ىلاروا ىلا ن ./رتلاربع_نوقف انملا شل ءاج اذا

 ازور عبار يباع يقعيا اونختا شنب رأي

 ينقسم نامت ريغ ولاء اجاي ال تلت ير اكس ب تساكاروا ناايمروكدهيشي هللاو روادهشن < _-ةرتملمب ملعي هللاو
 -(دركلازااكركو لابس ا-< اطلغدخ "انيك ا لوسر

 كل لا لين حس وص ع لاس ادن ايعتج راكت اكتمل اسسروج لع لد كس كلاما - ليس ذاك م ىلوك ا قش نوبذاكل نيقفانملا نا
 0 ل ا 6 ديق ل سوم دش ةسدج قلاطم ءاقتاعا لاك في رن ى ب ذو قص كى ف تمم الث

 تلال د ابايكرارتناكتقباطمريف تقباطم ا لد دقتاودانغ اف هد -كةس-اج ايكاقاح اك تنقباطم مع تنقل اطم ل اتاو فرص

 نامناني هرم ناك تسد اشو ايانبك تسد بيوك مت سا اكن ضنا نم كس اك افق بس او: روجر والحس اج ايلتس ءاغطساو نايمرو لس ب ذئروا ندص

 بادج كادوا دقي هانا تلهب عسل يم ارواح ىلركاو حس يلد تااهشبل لإ

 ناوي لأ( الو بس ذا لل دس اق مر نين يحاسب - نت بذاك اولا ىف قي ين تك ب ذاك اهب ك قداصوق رب رى نقل ا يي

 :ك7اكس لااوثانا_ةنيدملا ىلا 5-5 ر نئلودوا اوضفني ىتح هللا لوسر .انع نم ىلع اوقفنت ال اب_< ىكساب تاه فاظذ-

 دهسا بساوج البي - ىو كس وج باو راي ياررط للا ل بذاك
 جس دارمرارقا لاب: فرص ليلا ارم نامي لاكن يق نمي ورك ورش ركن اللا رسش ا ونما مهناب

 ارولاكل نحس لاجوم نبك كس تدابخانغ ةلاكاوم مولمسس لة جايك ا يك الطااكن كب تداهش لش تيب[ ا_مهنامييا ا وذختت
 - تحس الل عززت كا كف # يارب بحاص جس تيرا ل يدبازريضتاوا كرار. فاشل يانج ادم قر ورض و رافك ندد جس ىرورض انرك
 7 48 7 ياشك ف أ ناكر لة اجاب راسل هرعت ضل نامي إب. 2 اجايلففع وجبتك دار متت ناهي ارك تنل

 , 0 2س وم هداكانلس نثوم لام كعلاج وحك فرط يق كا ف حس داود ىذا فيي حررط ل ةدنسم بشتخ

 اك وا تاك

 جايب حمانا زاك هس نوكملب ابا ل ترفغتسا جلا لوغو لوا لونك نوبسحي ؛ ةحيص لك

 تاور لن 35 انعجر نئل - الأ جروتسري اك ىو لذ ارعب كس ,اوساتغلت رو ء قاد بل ترورض كل صو و زم كل ا

 تال هس دعس 02 2 توك ارنا ظفاح- ل قلل ى جاو تس تاتو: لسن ماما ن 0 دارم ى جاو تس نلطصم بو وغ لع

 تسطارة ةس و رك 7 زك للاى طع رن نئباروا يوت 2 ك6 رقت يادار مح ل ابخ نيا يودرص نب - هللا ركذ نع

 ع



 !اا ارسم #1 91 له نوقف املا ةروسء اه رسفورإي شنب نيل ايجي رارشواجب تناك

 - ل تل دارم لإ زان قو
 هغلبي لام هل ناك نم يب 2 9 او رم لابع نما قرن شوا- لو تل دارم ةررقفلرواة ولن حلا اىضر زم نبا ١ وقفنا

 لاسي امناق هللا قتا سابع نبا اي لجر هب لاقف توملا دنع ةعج رلا لام لعفي ملف ةاوكزلا هيلع بيجم وا هبر تيب جح
 اندرو - لج لاكريح لا يك ث ت_اءرف نابع نبا 2 لا_ةيألا أر قف ًانارق كلذب مكيلع ١ولتاس لاقف رافكلا هعج رلا
 - لاعورورارا كلك ذ ركل صو قشروجو لبي تس فس آت وم قول جس هداشا ل تع آلا ة رك وبك انت فس اهدايود لج

 رواه لاح تنرعم لكلا لكي را ايرلوم مدرس ملادواج تايحدتدو ساي ايح اتي درك فنا اك ىزايروجو

 قلبو كك لبي دارا توم لا ضو لي - كرم لوس تدم كتديطو إب هوروا_ج مناك زوخم دبا تايد

 ع 3 ارز سل رجوروأ ركن رصتوى زاههدوجو تبغروءاضربلا ااكعحللا ان خس وال ايد تلفو لس تروم

 -ةساجوهل قو

 ىنمتلاا ذه لج الا رخؤي له كج باو اكل اوم لا-ب ماع حس مجوى فو: يفند كج فئات متي يس هللا رخ ؤيب نب

 وكترزخآ يراك تروص لتزين تس دوبي ثلا تج ركذاكن قفا زم لبن ةروس لا -اهترك د اكددببب لج فصوروس .........:تءايأ طلر
 نمر والواو لامدولكتيلا انتىت قلالمم كس لامه نت انم ومضر روا_ ركز ب الخرم الس ترروس لا ! اقر اكذس كر اميارمايتد

 < تعلارى كرك سباو رت سلس ولفرك ب لق حس دالوا لاء لات نس رك ايك

 نلانس- كو لال ىلإ نايمرد كس قراصنا ىف نلانسدوارجاههديسا نا دابجت سب قلطصمب ىف وغاب كوجتدوز.......: لو ثن ناش
 فيلع ني اشلادبج قارا. ينام ن انس رك ذي لس جابك يبا راكي وكن ب رجا سده ب |. رت انبم_اه فيل اكى ا نكء متن ير اصنا

 فىلك اي كيلك نمس لئاقلا لاق همك الا مهلثمو انلثم ام هللا انههوجو مطلتن الا دمحم هنبحص ام_انرإ لش تءامتك
 دق مكسفناب متلعف اذا هلل طك حس لوين ةيسارم - لذالا اهنم زع الا نجرخيل ةنيدملا ىلا انعجر نئل هلل اواما

 مهيلع اوقفنت ملف مك دنع نم اولوحتل ماعطلا لضف مهنع متكسماول هللاواما مكلاوما ىف مهومتمساقو مكدالب مهومتلزنا

 ركدتياثي دحر لامك ا مدني دبابسأد اد راكب ركالعكا زبك ل ايشو روك وبسم رم نا لس كح رس لسا ح اكن دمحم لوح نم اوضفني ىتح

 ب ا د شكا حقب روح نين# 3 «نكدي ذاب يل ونكون وليل زلال كلانوح زعم لندو كس لبا امد تدوم وو

 ا يآ - لوم لازان لقت يدب لا اوه ردا عررا ذب حس اوك ثلا نب ياهي جاعكم تروا ايكركتفاص دووم كا بدلوا 2
 ناد نوت ل لوك ج ام كلاب ولسا بس ىو رف قفل تت لكن اكس دانت نس شال يا رفرك ب وك مثلا نبا نس
  ىتارم لوقا كساس لو نيقفازم بس. لكوج دولا يدرك كنا قلك كاس نارك كس ركب ةظركاج لاي كس ر وضح فرك بكس

 577 تس فرط نفي لا

 ىلداكنلا ل تك ثوم با رف لإ تكل وس ايان ب آس لد باك تكن تفم ب دهشن اول ....4 عرش ل:
 رقآ- ل د لوب ث وعيب كك علم لدروا ل ت#.انب لت ايلي حم سياق تلاس لاق ب اود لش علا سس فاقع

 نا آه هدبادكالوب ثوعب ررص_ج ابر آر ذاك < لعقد كي انج ساو باذب لري نلا اسد: رصخ يكرم تءاب كايا

 قلبي ذلك كن اح
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 11111 اح لوما ل نوتالسؤ م مهناميلا وذختتا............: :ناري وك وم لوج

 االول كس تور ريم رج اروث_اوماكك كم زخاوميس تفرط ونارطستروا- لدكز رم تنفر اعلا لداَل اجل 8

 ومب رعت لكك اورسودد اسفر رب انتج د لوو دحلان ناصف اك ومتى فوج” كنا خرط لنا لين تاج احح اكو ركب املس اهنيك
 5 اكد ايل اك اري روارأ حي حس لاا اح

 روا لامها للا 2 ماكس لور فاك ثوم دادي وقت كس نلامياروا < ررتسروتسدب سس للدرك يكن ايي راها حس ناايزوكق“ .مهناب كلذ
 نات ةةرك رب لاداكت نانا بحب بس قلتم خل فايل كت كس نارك بآري تلاح لا بسأ - كرم لول كس ناركاوم را كاًمدو بيرف

 تابع هس تب هك اي وج 01106 رك وم غر قناو لوكس نانا بج لج قرت نايك دكر لير جب ساب رع

 اجى كركر أ راوثدوج تسال رك كي ردا كّض ا لاثم كنا تاج جر الاو نس ها وكواوقكداد كب قاب لل تسل
 قل آرورضم اككس الجلاب _قكر لس 2007 قرم رن هلال ا لوم وسن كو

 كس ماكى لى وف ىلا ددناركاعجااذه لوغس ريدا اكل وقفانم لاح ب... ..: جنس نوم لدار عساي زم
 نول ايانح لكل 27000 يصر وأ_ 24 "اح لدول ل شسروش 3 0 مج نصي نر ذوو فرص _ لبث

 وأ اي ستفو كب ارك ابك سلوك وكب ارم لينال هدرباكق راكم رام لبي لك اتبراناكك نأ تدرب سوك
 < دانه تفرك كد كك اجوم فاماطخ راهبة حس ترب قكراففتتس اكس بأ ولاركف اعمروصت نارك ب ساي سف ثنا لس
 - لب تاج هررك امك ركالب ندرس ذايب ناشىذمدوا لذ ةيسدا أ سرس ددرك نس ناكل

 هس لاو نس ركفاعمون لاس تروصىلتلا هس دواي رك نوموفك بلاط نلا ح تدرمد لالا ةييسا ب 1 نا مهيلع ءاوس

 مل 2 نازل ل تاو ىو ب اراقغتنسا يل ل نةقئازم_س لركا اوما رف تار وقف هرم تئاذز

 راشان تا ولوقي نيذلا مه-< م! رفمهيلع ءاوس لب ايار ف كيلع ًءاوس اني هس دوس
 ا هي ز تكول يدوابكث وحبل م نمو قدام ةس مبان يذل اي ايكركفاصوو رب ف الب كة ترضخت رك بر رالصنتوص عم
 -(امكورل اسس شا | يار فة روضح و " لكوم لذات تاي ةسسدم ماندو تيس راوؤمو لأ تك سشاو

 ىشازلل [ل وفا نفيس نما تل أنما ناداني كس باج اكن نعيب نا زخ# ةللود 70 اكتر رع قلم

 هس زاورو بسكس ىو فيا تمد ل لل 2 ركا نام لبن تدار ل تعدغ كرفت ا ج

 السرب غي كا لون و كاع ساركق ترشلا قت موو لو تس كرر ولاو دقن فأول © يدتاو 5 درك نب رم نا

 تسلق تاياقرادعب كن ولاو نايياروا يي لوسر سس قلعت مروا كش اتسع ىلا روا لص 5 نال 6 ل ل روا-

 0 زكر كل راو اسكس بابل نامل لت يابو كني كلبا دبع لس نا بج افلا كس ىلا نءامك

 دا زوجي ركاركرا رقارخآ_«ل ودمت بدي م نرد اكل و زوجت هدتز حس لم ذلروا لل كساد تاز لوس اكس ركض دارا كتبسمج
 لكس ردا هراسخ تس ذم تاب يس جس احانوم لاب لي زن كد الواو لا طن انمودوبي وكن وناس مكلاوما مكهلت ال
 نارا سايد للان ح 5000 رشات < ى ميم أ تو ءالواو للا ._ كنس مش اكل لو نانا لب ىلاؤوكد وتو ' ىلا” 0-3

 اوجد لصون وكس ولك ماين وروا لوك بحس رخ ايكوم لفن حس اياك ا هضركدب ل لودنع»



 امارس 1 1 مزج نوقف اننا ةروس انارسنو راي عيرسو 59050 ما 0

 لود نلانمع باوج ي- ١وقفناو .----..-: :< هداف كك اشا لاك لا تس 2 2 "ترفل كك تلا

 تارا تشو لاج 0000 26 ارث قدصوي وج امك يك“ ةارايضوت لم نأ ييرتلا اوقفت ال

 للادوات كيت هس كت ارخ لق ىلا لوا تلبس يس كوز 1ك تفو ا يكس أر رق ل تمارس لا لوك كسمكمل 4

 للا قا اري لومارإل هوك ا قوركررقضاعيم وجر وا قرع“ رض كرت ؟ سلخ 20 , نركب 000 اساس

 ركل انناجدوح رمي بسس كبس كذالك سم اعد ان انتل لا لحرب اكس دن دك تمي انمي فيد زن ابك نبا

 -تسانت اول ووارعتس الوردت أل تا ا ركل اين 1ك قرتلب اب<س ايكا يبت اينو سم 3

 - نب تقع ر قتال ثلا لبا بس أك تلودو لاءدج ع تسري وكول نا لي لا-نولوقي نيذلا مه... :.كواسفت اا

 كك تمصرن كت افك ب لا _مككلا وها مكهلت هل



 8اربأتم تع 14707 نكافتلا روس مر روم 7 .رلج» نابل الج ريبفت يرسو نود 2 نيا

 رم دقو رمد

 ةيأةرشع نامت ةَيَدُم و 1 باعت ةَرْوَس

 «) ميِحرلا ن محلا هللا مشب

 مس م

 ”نِم وم مكدم و رِفاك ْمكنمَف ْمكفَلَح ىلا َرْه هاد ٌرْيَِف ٍءْيَش لك ىلع وعز امضل هل
 ضو ٍِتاومَّسلا َقَلَح«'> ٌرْيِصَب َنْوَلَمْعت اَمب ُهَللاَو كلذ ىلَع ْمُهنْيَو مهني م ةقلحْلا لص
 مّلْعَ «-) رْيِصَمْلا ِهْيَلإَو لاكشألا ّنَسْحَأ ىبدالا َلكَش لمح ذإ مكر َوُص َنَسْحَف ْمُكَرَوصَو قحاب

 اَهيِف امي تور ْوُدَصلا ِتاَذب مُيِلعُللاَ نعت اَمَو َنْوْرِسَت اَم ُملْعيَو ٍضْرالاَو ِتاومّسلا ىف اَم
 ْمِهِرْمَآ ُلاَبَو اوُفاَذَف لبق ْنِم اًوُرََك َنيِذَلا دوب ةكم ردح اي" مكتْاَ مل ِتاَدَقَتْعُملَو راَرْسآلا َنِم
 نال ٌرْيِمَص هنأب ايثُّدلا ُباَذَع ىأ كلذ ْمِلْوُم هم ْمُيِلا ٌباَذَع ةَرحالا ىف ْمُهَلَو اينَدلا ىف ُمِهِرمُك ٌةيْوُقُع

 ومو ٌسْنِجْلا هب َدْيِر ٌرشْبا اولا ناَمُيإلا ىَلَع ِتاَرِهاَظلا ج مسح تنيبلاب ب ْمُهلُسَر مهي . يت تناك

 اعف ىف ٌدوُمَحَم ي»» ٌكْيِمَح ِهِقْلَح ْنَع ىِنَغ هللاَو ْمهِناَمِْإُنَع هللا ىتغتْساَ نامي ناو اًوُرَمَكَف
 نول مَن يرو ىلَب لف اوفي ههنا ىآ تؤسس ةقْفَحم نآ وفك نيا مَعَ

 اَمبُهّللاَو انْ ذل ناقل ِْولاَوِلْوسَرَو مطب اواَف بج ٌريسَي لل ىلع َكِذَو ملمع مبا

 كويل نك ."نئاطتلا موب كلذ ةعيق وبعمل مْ | ْمُكْعَمْجَي َمْوَي ركذأ «م> ٌريِبَح َنْوَلَمْعت
 هَتاَيَس ُْنَعْرفكُي اَسِلاَص ُلَمْعَيَو هللاب ُنِمْوُي ْنَمَو اوما ول ِةَنَحلا ىف مهيلهأ و مِنَ دأب َنيِرِفاكلا

 كلذ هاب اف يدلل زهنآلا اهيخت نم رجم ٍتَْج نفل ىف دوب ةهرق نو هلخْدُيَو
 َسْنبَو ايف َنيِدِلخ راْلا ُبحْصَأ كيلوُأ نار انياب او دك َو اَورَفك زيدا و 4:> ُمْيظَعْلا ُرْوَْل

 وه ع



 هب

 اها بتي 10ج "8" لو نءاقتلا روس ةرعبو رأي مس م ولج نا ذي ريض وم: نيله
 كس ناك م جود سانل 2 7 تا“

 : 00 م ل 1م ١ مش عمم ماما“ : 2 تو د 2 را ا ف
 ةيمصملا لا ِهْنَوَق ىف هلا ْنِم وي ََمو اضم ثلا نذاي الإ ةيصم ةيناق ندي اعلا '

5 

 ع
4 

 منيَلوت نإَف *َلْوْسرلا اوُعْيِطاَو هللا اوُعيِطآَوم ٠ ْمِيِلَع ٍءْيَس لك هللاَو ايل رسل لق دهب هئاضغ
 ا نومِمومْلا لوي رطل ىلع لإ هلو لش ني 1 +7 نيل غلا انلَوْسَر ىلغ امناف

 فلس ىف مُهَوُعْيِطت نآب ”يهوُرَدحأَف مَ اًولغ ْمُكداَلْوَأَو ْمُكجاَوْزَأْنِ و َّنإ اوما َنِئِذلا اهي اي

 كلذ نع مت ئف مُهْنع وعن ْنإَو كلذ ىف عاطل لَ بس إو رخل لاَو ٍداّهجلاك ريخلا نع

 ْمُكَلاَومَأ امن 4102 ْمُيِحَر ٌرْوفَع هللا َّنإَق اًوُرِفْعتَو اًوْحَفضَت َو ْمهلَع يور ا ريح
 لاومألاب ملفي هوو ماهو ْميظَع رَْأ ُةدنعلاَوةرجالا رولأ نا م هن مكفالؤاز

 ٍلْوُبك َعاَمِس هب منرِمأ اَم اَوُعَمساَو هتاَقُث قَح هللا ارق هِلَوَِل ةحسراَن اتُعطَتْسا اَم هللااوُقَتاَف دال والو

 هِسْفَن ٌحْش قوي ْنْمَو رمآلا ُباَوَح هر َدفُم نكي ربح ”مكِسُفن ل اًريَخ ةَعاطلا ىف اوفو اًوُعْيِطاَو
 بلق بي نع اَُفَتَصَعت نب اًنَسَح ًاضْرَق هللا اوُضِرْقَت نإ َِرُرِئاملا 409 َنْوْحْلْفُمْلا ْمُه كِدلوأَف
 ٍبلق ٍبِلِط ْنَع ُقّدَصَنلا َوُهَو رثكَو ِةئام عبس - ئلإارْشع ودا دياب فْهصُيَو ارو ىو مك هَفِحْضَ

 دليل الل ل د و لا د اَوُءاَسياَم ْمُكَلرِفَْيَو

 - هعنض ىف 189 ْمْيكَحْلا هلُم نفرْيَِعْلاَرُهَةةينالعلا ةَداَهشلاَو رسل

 و

 15 زج بس كن عز روا وفا آملا نرلالا مم لو تايآودامتا لش لة جس ينماي عسسل اق ةروم 67

 < قا فيرتكى توروا ج_ تنطلس ىلا( وم تس ركب يلفت ىكت يرثك ايكيا ساب ىىرواعس دئاز مال ) لت لكك اياك
 ,دا دراسات لكل ترمز را عرض ادي ب ) نلوم رول ل رف اكدتب لبن موس جس ايكا دبي وكم فس كاع دداقرب زتجرج هددها

 .لتوي )ايانب قلو عرابةروا_<س ايكادبب ب دقي رط كيك اع زروا لوف اسآ سس ىكا_بس ا دو دوك لامعا دابة يات دول ( اكس كادي
 روأ زار ىو 0 ا ل ا

 !ء كرف ع يحد )املج للاي واكت نيف لوبن يكرقكه جي ذ لوبتج قبيل كوكو نا( ركرافك س0 لمي( تااداقما

 نامل( ت ناشر )كل نا(ازسايند) < الاو لدم تاع( هدف يلع )تورد( له ترث 1)ك كس ناد «( قل

 م( حس دارع جك نانا دآ يكل ابك ناك اوس ( شيل ضو لكناينا) 2 1.1 ليزر لحرب كس نا لاي كح وأو

 كا ت ئولكىإب ا)شاروا كش هاوي( نايا كس نلا) ل هللاروا( تس نامي )ايل ئارعاروا ايكرفك ف لوبا لن هس ل نارا تعاد

 لاو دن هرايدد ارم( ملأ اح فوزي اكل سجس فق نا )59 لج سل وكرر اي( الاو را لركن ب رتب“ )حس تافصو وو“ )ايت

 كس داج كس هدنزورايودرورضالاو سك وكله كح د[ يآ كس ل اب

 ناييارب( نآرث )روتروا لاوس كس ساء دشلا مقوم ناس لكلاب كس كس فلا رواد يايد اج 0 تع ان 32 مد



 0 1006 ل نكءاقتلا ةروس نهرو ب موس ششي الجري رود ير 39
 ْ--5--- هع حم يول ا 0

 هداج كلل نايس طنا :( كحد, )+ اتكرر” دوب ىف ل اهتا بس داب ات شاد واكس ايكل نان نس متلك ئال
 ناجل نوير دلع ب نا 2 يو لاذ راض ورفاكن السم )اكلي ذودوم جس ند لبسه كج( تسي )ناذاك

 ول اروا-اكييسس درر ودول ومب انكك س نا اختر قنا كوم اتركم اك يت ول ماكر نامي دل ضجر وا( ليتل ترروص كف ال نامياوك
 لا لوم راج لرمي كس نإ“ : لن رطل نوق تس كدر ر وتوو_لخري روارفكي ليي تءارثلإيأ) اكس ركل شو

 قران وار - لك ون ىف الجت ( نأ 1رق) تايآى رام دوا كوم ايكرفكة # لولو نت وا جس ىلايماكى يري نت 2 كساب لل نا

 - تاك ارب(هو)رواكس ل رشي ل لال

 هللا جس لآ مكس ثلا تيدي ابي )انكر نامياري شا ضن جرا - "1 ريس ىلانق) كروب تيل

 يولي متركارواوتامانبك اكل وسررواوفاءانبل متنا رواج انناج بووك يجر جدقلاروا_<. اتي دامك دوار( اك فس ركريصب تردبصم )وكل ددس ىلا لاقت
 نركلك أري قت شاول و اهلس وا بس لاك يعم لوك اومكس دقلا_تساني داي ء(يرشاك )فت اص_فاصم ذك قلو لوسر # داع نك ورك

 كي هبت حر ”د خل اان كولو داو ا + ضنا ىرايضت ا ولاو نايا - جاع

 كك هرهسس لوم اكدعكول مث )ورك ف احمد ا تركوا( عسانا ا كنا لم لوم كتيرا لوزن ناش اكتمم لرب لكس لم لوضاك

 كح تراه ثداثواو ل انس دامس الاو ف ركمترالاو هنت لاق وز ذا وورلر كرورزا( تلا اكرر تشم كما ادرج تس نأ

 وس ( نعيش انك دوك اركب لوخشم لي الواو لا قل ساب اي كس لات ادا( ثواكر حس لوم اكل ترآ )هش كيا

 كتل واجب ابراج ايد م كر بموكب وج )وئسروا( كدتاقت قح هل هللا اوقتافتيب آس راند اي)ومر ةدؤ كشادع ونت متل ابج

 لاف صج وا( رما باو دوا جس رتاكردقم ناي ) هوجرتبا كح ابهر ورك رت( لن لوماكك يت رول وفا انيك ول( تاس

 ل( بايماك )لاو ذ اير الف فول تي اوس. رافوفك سس ل اخ
 ب رت عض, تءارثليا )اع هاهي كد راب اوووف( كس ورك شارة تلد لخ ١ ود شرق حر رطل اوكا مترك

 ركأ) هان دابهتروا( يبايانوجحس لد شيخ قدصروا-ي كاطع با هاما ذعتس لااروا كوم تاس همس لذ دب كس كيا تاس
 روأ( ىثأ) هيو( ل ةييسدازسرب لوروصق )هس ءايدرباذب( الاو نيد لص اكى راورهئاررف) لادر قا ذي ىلع شلاروا - اك ل ( اكساب

 سالو تدك( ض تعنت |) تدرب ز لش( كك سا الاد كنس اجاك( رماظ )ينالعا

 هب م اقتم تكس لوي زدداكتنج للا لإن تك ناشتوك هناي نات سر سود كيا نيافتلا ةروس.........:بسبيل و 02

 كتم دوتبي جسم رولا ازهتساو رت نبك باذت لبي تروص اضع ري ماقتم مك لوتنج كس وليف” ك جو نايت ناصقنهس رك

 -<س ل ووك اونما ني زلا امكلاي تي كت
 ل قت رمروصراو كلت < نوم قاطملس يلام زقت ل ساكن لانا .يامرف زور فاكس رابتتا كيل زاودارا- رفاك مكنمف

 -تسدنو هم لايت كت رصروأوم ىف زاريعس 00

 د لل اطمكس ىارواوم ىذا ()

 -لب لاجل ترثكب ليترومص ل وتقر -وم ب نايا التاخر كسس دي ”رفك ل شاين دروا اجا درا رثديعس لم لذا( و0

 دهم يرفكل يرش اروا هس د نا ؤضرمت راس( *)

 كرش بس لارعا وريف ورفكو نابي لوم مولتشيسس لا هج اتومداببثا لصيف ىرمزفن حت دلتا - مسبقا و خلاب ةرببعلا امنا يضر



 اهجاحا رستم 325 لرب زف نان اختل ةروم« رمل 0-5 كر ا ب ناطور روم رت نا

 ا م نإ مل كس كاوا كرف قش كس رفاك كيد لل خا رش نلمس نو قولك

 ليك لب ل ليتل اغا ألا ب انبي تالا جس للك اكن اناوجرفكو ناميا كج ريصب نولمعت امب هللاو ليد قدا
 دلوي دولوم لك ثيدنحح روا اهيل سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف تييآ_اكؤم يقتل ع ترروصرسووروا اكو .يليصفن ا ليي تنروص

 عارف الا اهنيبو « هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لها لمعب لمعي مكدحا نا ثيدحروإ . لركرمات كتشسللا ةرطفلا ىلع
 هللا امهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لها لمعب لمعيف مكدحا ناو اهلخ ديف رانلا لها لمعبلمعيف باتكلا هيلع قبسيف

 وكىلا فرط كتلي م لوم لت وو ل لايئاك سب للساع- اهليخديف ةنبجلا ىلها لمع لمعيف باتكلا اهيلع قبسيف ف عارذ

 تس اناجابكب سلو سرددروا لأ فهي كف الش للا فرط كل ودب را ير وم

 داى نانا كج سيكس ن دال سل ل سرر وا_ميوقت نسا ىف ناسنالا انقلخ دققل_ب لشن ةروس_مكر وص نسحاف

 رتبت حس لوروأ اجور بيرك ناسيك اناس ىكبصخز ا انوم تمماقلا مشت نانا زين جر فسم كل نيا للك قولك رو
 -ة اها قا

 تلو كنج و قل كس لابو لابو

 تاتو عمل ل جان ل عيا !ةدوا تييوقك راب ل صوب لع اووج راب ربو عضو ك ل تك وا اهلا _ 0 و

 07 لاه ام رشي كيوي روارشب انف وده ىاا- لوو واسس ىراكراو زم رشببلا
 < ساد نايدولا بيلو ككل ادار لا وشعبي نل نا مام ماقكس نتهتس هعتب_فرط ل وعفوك نيذلا معز

 -<- لائابس انمانيلدارعولبق نم ١ورفك نيذلا سلال لاءجسدنيرقاك ما كك للي لوا
 انتبا كس ماع عاس داك تم يق - 2 مايكل وشمر اوك مولاي لإ ضخادقت لم كايمروروا تس ف, 7 1 007

 -تابآ عم امو كل لا اوما د

 اقل ذاج ننيبلج قرف ل رك جس لاك ف“ يا لافت باب كت ايكهراشا نونموملا نبغي رس نباغتلا موي

 سدارمتس تيباطبإي سام كل مش تع اطدي زموهتاس كس بلق حرارشنار لكس بلطي د رك صروامنكس دان! تقول تريدصم :هبلق دهب
 نط ل اود لكل ردد جروا قك لال مو حر دقم ترسو زل نبع

 -ج تلع فوزان وسر ىلع امتاف روا_ساب الو ررضالف ىا_ج ردها شياو متيلوت ناف
 ىديا ىفامم سايلاو هللا دنع امب هللا دنع امب ةقثلا وه لكوتلا_<_ لاق ادعع -س ل ماقمدنلب لس لالخا لكوت_ لكوبلف

 فلكم سس رايظا كس تاجدد خيا كيسا بس ل كاوقو ماوك» لل تاجدد قح لكاس انام مولعما بر وجو حسم ارا روا_سانلا

 ظ ْ ٠ ل
 لق ا رف مارت ايل دود ابك نبا 5 يا ار كك دسروا ننس نبا« قة بج ليث جسدك رانك رس هللا اوقتاف

 كيأموهفم كل وتل ونود لب_<سدارمتمع اطتتسار فا رش رواه فرط َّى وعتاب لاف رط كاي 11 هتاقتلم ءانتياروا

 يم سوم لذان تيبآق رسودر جوا لوب كس دم نايم هس ادواوجامجت قره ا موه ماسن تييآ فس باكل جملبو لوا جس نامت كوب ىت

 - < اياب روكا

 ب فوزي ما ناكل ويك جس دان بك ب نات لف حد نار كردق' نت سد كراج كمدير مكل أر يخ



 ُْث 1 0 َط -. 4 ع
 ا جارتي 14 561 نتاتلاةد مس مم 7 مرعو مك“ ولع لل العر رسل ودمت رت ا

 لإ قر سين 9 سبت لك قدلمت ىيا-<جس حركاو اوهرحإ كوروا اري تدق وصرت ساروا

 5 مكسفت هل اري اونيا ىلا لوعفمراكف وذم ناس يد كيوب

 تسيب ةساد قرمخنو هديبضبا كام يصرف كن اع ار نوم ماكريق قافنالا نع تدايخ يت ١
 كارما افناى اع تف كفو ذحردصم كيد ذيك ءارفروا اسك +
 تهت لاح تل نوفر«

 دهلدرش ع يخلي لي وار ماع نادرا . هتعاضبا ريخ الام اوقفنا ىا_ساعابكل وعفمايو مققنا_د

 5 #2 ” 3-3 908 را . هو رعي
 دوا سكر ايتن ترآ م تروس لا كسي + رب ل ذوقي كس لاادوا بيت 0” ترث [صضرتاك نزع ةروس..........:ثمأي اطلر

 ,نلانم نرش لولروس يف امك رو رواد جس لي 3 بيو و بك از روما مظبااس كاروا تس كابي اكازسو ءاز# 4 نولاو مل روي

 هت طرح لور وس بسسس وظل 50 ٍ ىلع كَ اج اوعركذ اكن م

 لتس هبال ان ا! مكجاوزا نم نا اونمأ نيذلا اهيل اي تيب آ(لث ترث رابعن ا ..........:تاياورو لو ناش
 هس لوجنامكن انج - ليو علا الواوا لايم نارك تح تب اينو اع لش تمدف اقم ترضخ كوم نارلسموج سلوم لذا
 لان متي وفحن ارجل ىااح ىئيدا زمول ب ري ناردلايآ سف: أول يل ركل أ ماك اعتب تمم فس وكذلك اكيد بح رو عر ضاع
 لوبا بج هت فساد لايعو ىلا اس- لو: لذات لثرنيي ريت اك ا نل فوكت مب اريل لاقل لب حس رابع نبا نكي وم

 لاب ترروضس_. قو روش ففو# 26 7 سراج دوت ب لكل مكه تك ردادكأ- كةردايس و ,ايلم دارا اك اج ل دبه وزرع

 5 انتعارب اللا ا_ىضرع

 اومرك 2. ل نابئابب كابس انتي نت تاي -ايكا بيوك ومو[ سن ىدطلا نت مكقلخ ىذلا وه... 4 عرش
 جريس ف لا م تسكر تيحالص كل وتحام لاف نانا ثلا كل جسر اه دخ ا لوا كح ب بكر

 ل ديجي والا ملئ ك وفود نا دج كا د لركريققاوار فالف صارو امس لوقا. ساكس دما قري ترطف لا لوك -ايكا دبي ب ترطف

 ,ءايالاو دولار تسلا نفود مي از ل ”اكازسايمماعنا لب انممكس يروا كة اج فرط نوال اقع

 نسل لل 9 6 فاصل يهوروا_هسدش نابت ولى هداراورايتفا هس نانا لج لع الرب حس مكر ماكس لا لب 3

 -انتروجم اراءاك تسمو لع لوركايك

 اكان درواهس رتب حس بسس امنا لم لب لك نر روصر مكروص نسحاف........: تس تلائم امص الضروارمخسل اه* كلانا

 ملا *وكسا تقيقتحىللا كل قا عس بابل بلر واد ص الخ اك اهتب ع داس -.ب ذاتك سس ملاع سس. داس بس لش لوقو قلاب روا تاك ىلا
 هللا - لان هلع جيت تبت مل داب # امال ل ابكى بخ لأ ل باج كس لور لورابجم نكس موق صج شن_اولاقف_ ليو تيك 'ررؤص

 كس نا لفتاب لك وربي كل ىلع تعب فال ف# وم ناناوكف دم لوسر هواي وك اندم ايدول نشنرف كح ناس نادت ابتكر لاو
 تيري قس ام احجي دس روتي ل لس رت ايعا كرف لولاو مكر شبوك وسر هس تمي [لاوجرب تارضتا يلا نادت نتا

 يا لك ايتطا ى ذي ب لطرف كى لمن اجد ليد كرات اك # ومر شب كس لوسدوج جس قر ركت لال وري فكس لوك نا لكتب لس ىلا



 اى رفعي 1456 م تلا روس اخ ربما اذيكؤل ا « نا اجر يبن رشم رت

 تاغ 111111 1 7 0 ما 1ك ركل فاد لين ماذا لت

 روا_ نين اوث وكلام سار رك جر قومي ولون لوم د لكرفلا لكون ب انداب كوم: نا داكت يدب داب تسمي تم _ نيءاقتلا مون كلذ

 - اي لودازب كح ليا كيال قتانتيتج

 تييثم كدطلا ولع لت بيصم لول م ايند- ةبيصم ةبيصم نم باصا اه....... ٠ :جترنطلسو تاود قالب حس قت تعا

 نكوسشلا- تيس احان# 0 نايم وعل نار لل روعي 20م أع نقي دف 00 بج اكن ااباس سس لوب

 ناتي ونام أليس 8 امو للساح تاق كد ول لإ لاب لكك ثار كنار تتس ل تاي دهس دوق الك اضرو ميلر وارض نكس
 1 هدارسا فرخ اك واجن دار كازو ملت زك اناج قو« بس تلك كود عن كسلا تي ريصمو فيلكو بل يس امحانكر

 0 نفر رمح الص

 نا داب ا_كك د :ماهناضرفائياركارج# بسد ولي وريم ولا, ماك وسو للا« م 70100 هللا !وعبطاو
 قال كرنب الرق هس تنا؛اكاكا فرع كنب لدرجات سترات ل تسل ل[ قانا تعاطا يراه كد ثلا - 3 وسرت

 7-5 لب اق ور لوكس روس

 راومرنب زج لش لونعرنب نادي اني العب اجاكس لوسرورثلا سرك دك رف وا تب كل دين قويت نااسنا_مككجا وزا نم نا
 ناسناركدب لم رك ىارولاجي دل لمد تنذو ى راي واكل نم رفاج بس كن لادوات احاج زن للم لو اد ءرواجتساتاجو#موركتتس لوي الكب
 تيل اروا_ لع لايجب تسود شنو - لإن مدنعي كل كس نانا كرم الت لايغو للا تيما لج له اناهدم لئافدتس ترغآ
 اير لع نك يس يور كباب انذاك [ايرف كلم سا اندم لل اصات انا اياك شو 00 نشر نحو
 ل سا لإ يقرر ولو - لون لد الوا عراصرول لاي دين فيت لبي موس تيب آن ا ةساجومداب رب نيتي ىككي# رون يس دونم
 -جس ا دركرباظو ل رفا يضيت للم لل -ايامرف مكجا وزا نم
 ماظل انس لا -ةاجدهيددكس ماقتادس نا كج اياندم ثا اك ناي ليت نو لايعد للاي كدنج ربت" اوفعت ناو
 ىلا مسي لرب كس لايرهه ا تشل درك ذك لومار وا نقم لكلا تاجا لثروا عر تكي لاب - كة اجمع مكرم مترو

 كل لا-كتد كدديق كف و: لآيتكالقع اءرش تت للوا نكي انكر كس بف اعموكن اهدنب انيق مس قلت دثبا ق وقح لابج اك رذ
 [ع قران فرقا نرش لكاورعف و ا وضفصتر العن يرلا_ب قلت شاول لاعم كوت ناار ا

 ناوي اترك نآدثلا لم لايعو ىلا تي ةسف مكدالواو مكلاوما امنا اودقحت ملو اوبرتت مل اويقاعت مل - امتي احانبكل و

 -< انقل تر ًاوكيندةس لدا اني درك شرما فوك وسمو قلعت ةركضك يب ىو زج ىف

 ساب دوم تان لن لاك امل_لاع ل ا_هبلق دهي هللاب و ولن يشل الفا

 -< لاك انج حسداظر تر لم رالصاو تيرم تو كول سك از مولخ ميس لاا متعطتسا ام هللا اوقتاف



 ا؟ ارسمي آب "هنا لف انطلا وسم »رسموا ملا لج نال اجر يسضتحررشو ادب تندلع

 قالّطلا ٌةَروُس
 سرج

 هيأ اةَرْشَع تايد قالألا ٌةرْوُس

 © ٍمْيحَّرلا ٍنمحَّلا هللا مس
 الو آل َنِهِتَّدِعِل | نوط مَثدَرَآ ءاسبلا مقلط اذ مه لق و هدب اَم يرعب مَ ُداَرُمْلا ىبنلا اَهّي اي

 اغار لَم اوم ال اولا ةَّدعْلا اوُصحاَو ناَحْيَشلاُهاَوَر َكِلذب رعب دونا 1 كالو دا

 َىِضَقَْت ئتح اَهْنِم َنْجْرْحَي الو ٌنِهِتْوُيب ن َنهْوُجُِم ال يَ هرمأ ىف هوما مكبر هللا اوُقّئاَ
 هلع لاا ال نحر يأ تي أ اهرسحو ابل جفقب يم ان ٍَطاَب ني نأ ند

 ُتِدَحُي هللا لَعَل ئرذت ال ”ُةَسفك مَلَظ ُدَقَفْللا ةٌوُدُح ٌَدَعَتَي ْنَمَو هللا ُدْوُدَُح ُتاَرْوُكْدَمْلا تلو

 َءاَصِق ناك لجأ َنَلَ اذا نيش ٍركْدحاَو ناك ا امي محارم هاج ار اطل كاد دع

 تح ٌنُهْوُكَرا ٍْوُرْعَمب َنُهْوُقراَف وأ ٍراَرِص ِريَع ُنِب ب 0 اف نْهَتَّذِع
 وفقا قارفلوأ ِةَعْجّرلا َىِلَع مكنم لذَع ْىَوُذ اًوُدِهْشَأَو ةَعَجاَرُمْلاِب ٌنُمْوُراَضُت اّلَو نُمَدِع َىِضَقْن
 هلل قي ُنَمَ رخال مْوَيلاَو لاب نم ؛ ناك مهب طع وْ مُكلذ هلع زها“ م ةداَهَشلا

 ١ 0 عع رس لاق لا ع م 75

 1 لكَ ََْو بطب يميل تي ْنِ فيو الو اذا بزك نب 40ج اجو هَل لَ

 ٍءْىَش لكل هللا ٌلَعَج ُدَق ناضل و َءآَرِق ىف ةداَرُم هر عايل نإ فاح ةبسَح وهف ءرْونأ ئضوألا ىَلَع

 تمي ٍضْيِحَمْلا َنِم َنْسَِي ِْيمِضْوَمْلا فيا آي ِةَرُمَب يعل اوان ايي «+> وُ ةَدَِو ا رك

 وعل نصحت مل كلو رش هَل َنُهندِعَفّنهتَدِع ىف ْمُككَكَس متبتزا نإ ْمُكِلآَسَن ْنِم ٍضْيَحل

 نصري رعبا يا ىف ام َنُهتَدِعَف نهم نهار نع يقوم بع ف ناَلْسَمَْو ِرُهشَأ هلت ٌنْهّتَدِعَ
 ّنُهْنَع ىفوتم وأ ٍتاَقْلَطُم نِهِتدِع ُءاَضِقُنِإ ْنُهْلَج ٍلاَمحآل ُتاِلوُأَو أرْصَع و ٍرْهْشَأ َةعَبرأ ٌنهِسْفنأِب
 هي رد ومو ا داود دة رعد

 فكللذ ةَرِح اأو ايْندلا ىف <" اًرْسُي مآ ْنِم هَل ُلَعْجَي هلل | يتتي ْنَمَو َنُهَلَمَح َنْعضي نا َنُهجاَوْر



 1! اربأتم هم 14 1هاط ل طا ةروسء سوري 3 ْ مشل نال الرييضتر رو صج رت نال اك

 بهجاَوْجَأ هَل مظْعْيَو هايس ُهنَع رفكُي هللا قي ْنَمَو * كيلا لَنا همك هلل اًومآ ةدِعلا ف را

 أ نابي فَ ْمُكيَعَس ىأ مك جو ْنَم ْمُكبِكاَسَم ضْعَب ىأ عنكس ُتْيَح ْنِم ِتاقَلَطُملا أ ٌَنُهٌوْنِكْسا
 وفيصل نو ُواَص الوهن امال ميت ةنكم ىأ فاضم ريت وراح دا ال انِب لذ

 نيل اًوقِفناَف ٍلْمَح ٍتالوأ نك نو مكن نيد هََتلا ئآ جْورحلا ىلإ َنحَمحَيَ َنكاَسَمْلا 'َنِهْيَلَع
 مكي اورو عاصر ىلع نُهَرْوُجأ َنُهْواَف نهب كد الْوأ مكل َنْعَصْرَأ ْنَف "َنُهلْمَح َنْعَصَي
 لَ مئوساَعت نإ« حاض الا ىلغ مولقم رخأ يلع قفاوتلب دالوالا يح ىف ليم 200
 ِهِعاَضُرإ ىلع مالا ُهَرْكَ و بج ىرخأ ل باب عِضَُْسف لج نم ةزخألا نب ثا عطف ع اَضْرإلا يف

 ل ْنَمَو "هِتْعَس ْنّم ةَعْس ْوُذ ٍتاَعِضْرُمْلَو ِتاَقَلطُمل َىلَع َقِفنُيِل
 :اج دوو ارَسْيرْسُح ةغبلا لعجيَس ”اّهسا ام الإ اًسْفن هللا فلكي ال هر ىلَع ْىأ ةلاذاطعأ ع

 ٌتَّصَع تقع ىئرُقلا ّنَم وثم و أ رف نك مك مب ىأ ئلغ تلح حلا تاك ىه ْنَكَو حول

 اديدَش ًاباَسج اَهِعْوُقَو ٍقَقَحَِل ءىجت مل َنإَو ةَرخالا يف : اًهَنبَساَحَف هِلُسْرَو اَهْبَر ِرْمآ ْنَع اَهَلْمَأ عَ ٍ

 اَهِرْمأ َلاَبَو ُتَقاَذَف ر انا ُباَذَع َوُهَو عبط اًهَمَضَو ٍفاكلا وكسب 419 54 َبَذَع اَهسَْذَعَو

 ديك ب ِْيعَول ميكن اَدِْدَش ادع ْمُهَل لاذع اكد اراسَح <> اًرشخ اه ره اع ناكَو بوف

 مُكَيَلإ هلل نر ٌناَيب 1 1 َونما َنْيِذّلا لَوَقُعْلا ٌباَحْصِ ثلا ىلوُأي هللا اوُقتاَق
 ١ سرر ب

 ِتيَبَم هللا تيا م رار قرع ل و اًركذ

 نم ِلَوُسَرلاَو رك لا ٍءَىَحَم مب ٍتحِلْصلا اولَِعَو اوما َنْيِذلا جرحي مدت امك امرْسَكو ءاَب

 لَمْعَيَو رالاب نوي نَمَو رفخل دنت هي مك ينل نامل هرؤنلا ىلإ هيَ اًوثح ذل رفحا ٍتمّلُظلا

 هللا نَسْحَأ ْدَق اباه نيل ره اهيخت نم ئرخجق تب دواي قو يفوح اًحِلاَص
 طي ومد 2 م

 ٌنُهَلْثم ضرآلا َنِمَو ٍتْوَمَس َعْبَس َقّلَخ ىلا هلأ امي اهئ قيال ئبف نحل قرم 4 و اقر هَل

 ىلإ ةَعباَسلا املا نم ٌليئربج هب ُلِْنَي ٍضَْراْلاَو ٍتاومّسلاَنْي ٌنُهنيَب يحول مآل لؤي َنْيِضَرأ ْعْبَس ىِنْعي
 دي ِءْيَش لك اك ىلع هللا َّنآ ٍلْيِلاَو ٍقْلَحْلا َكِلذِب ْمُكَمَلْعَأ ىَأ ٍفْوُدْحَمِ ٌقُلعَم اًوُمَلعتل ِةَعباَّسلا ِضْرآلا

 10و امَلِع ٍءَْش لككب طاح ُدَقَهلا نو :

 مترلا نلادشلا م ليت لو تبل لس ةيمدم لق الط روس: ........... متجر



 17 حارس هج "هزم لف اطلاق رسم ؟هرسأو راب مورس مرج نم الج ريسفر شوج دن نال

 ود الطفو ميج( ت ملت رابع زنا يح | روج ولت حس لوقو ل رعب لا ايي عما كيآدوا بادارمرب ثا

 كس قويدر ل ث لن ام لوم ل "طير ا قالط ل واكس تدع)ود سد ل الط ليكي ح تدعدس ناوكل قر ( ورك دارا كة يد قالط

 ( دع :ءلي ح لم ترعمتحت»جررلا يور تش ارهلك كت رع)ورلا املردايوتدعروا( تس إيآل ناي ثييدعرلا [يجومايكت لاب

 هور روأو ل از تمس لو ناهس لروكنلا( ورك قراورمتام رف ا ل ّئيئ 0 رماروا ) < راكورو مارايك ومر لس ل3 تس دقلا دوا

 وب قنبر وم لوم لكحل اسس كروي رق بم) نك لايحب لك للاب ورك فتنه زكع م ) شك خ شر
 زدات رتو ادخ ماكحا صو روا لي ماك سو تكس رقمك دّقلا بس روا( 2 انفك ك1 نك اقع نلا ل تروس ىلا لب

 ترروصىك نوم قازطود ا ركادبعي ت اب لوكدحب كس قالط) (ىلاهتشا داش سمولع ل اكمل واني ال ىلا

 ٠س ناا)وم مع لوروكن ازن( اج بيرق تاء اك د زك مدع ) لل اج عقال تدع لاروع ب عجب رج ( سس دارج وك ديت دنا ل
 (ٌواتسن كل 1 تعجرروا ككذ_ وم قروب تدع )وده د لإ د ققاوماس هدعاق ا( ريت فيلكا ) لا اطم لس هدعاق ( كس كعب

 لنوم( سيتا ل قفاوم اي فلام )ود ىتاوك ساد كسلا كيري مروا ولك( يب كرت اي تعج )ووكر تضود تنس لش ل دا
 لوس 11 ترث ءاند) كك 531 ارقلا حر تشل ضو روا_وءاتكر نم ناو تمم ايقروادتل ارم لام 020 :

 )ضو توم لات ( هر طخ لع لول ناك اك ا تس لابتج حس اجاب قدس لي ماو ادوا عساي د لاكن لك تان( حس

 ل "لم تمءارقكياروادارم يا قم ) جانب دك كارول ماك انيا اخت ثلا جس ناكل ك لاشا ع ركل كفو للا( لع نوناك

 يروج ع لش لون ديب دابر يحاك ركر رمق( تفو) و زئادنا كيا وا ىلاوشرنسج )اكرم فس ملاهقدشلا( ع تاس تفاضا“ هرما

 نت تدعى اونو بش( كي ل تدع كنا )وم ركا- لوم لّجوم للاب عسي ( < كسير مفاروا هتاس كس ايدوا هزمت كج ل فود )

 بج لو تنفو لا لس ل وفود يروا < هيل نات كي دتسدع ىكانلا( سمج كىنسك ) شين يضل قدوكن لن حرر كا جس نيش
 رهشا ةعبرا نهسفناب نصبرتي تيأ ل هرقب هدو*وت تهذ تدع كل روك ىلا تروص ىف تءافو نايم اوم لاقثا اكرتداغ

 نا( خومارولاكح مدع كى اوم ايكوم لاقتنااك ورب وشبك نلااي لوم طم ستروكووواوخ ) تدعى لروكيلاصروا( سكى ناهي لا رشعو

 اكفنا( دوك لش تدع )ب - كس درك اسأل ثم كرب( ك- تخ وايند )كس للا ىلا قنا اكعد تسد توج روا  اناجوم اربي اكل صك

 نامت 2 ورججا ا ذي وك اروا- كم دكر ودوك وه انك لا ى اهتشلا اكعد حس هللا ضن واهس ايت للاي هداه لا حس مع

 اكلي ع ناب فطعير وم شأنك رابتى تقتل قل طم كس تعسر فب اود كسل( حس لبن تاناكم نيس )وك( لاروع تلطم)
 كليو لادوا( هي اج انو ليت سس لالء ود نلاكم ف وميك تييثيح ىنب اقم كن لاء رقم ف اضعروا ع ومب تس رك داعا كراج هس لد
 لي ” ايومروبجبس مت نيل دفلك ةييسددقفن ايل ” امومروجكر لك مولا ا دناكم)_ةاينجتمفيك كك

 00 هس ناد: ولءالوا سا قرابمت 7ك رابتر ب اي عدودووركارجي ود يررقوكن لا كتف وما ديبي لصتل لوم لاح لترك و ورم

 ًَك ل الي مدور ومرتب“ لع لس دالواوج ( ولي لركو روشم بش انم ايمرو كس لولروكر واي رم يرو( قى لالي مدور )ود ترج اونا مث

 هدود لام دوا هس جوتي حس حررت ا يساب كرر لاول حس رب كلم ن الي حدود )كس ورك كني تركو ل راهط_ تارا

 م 72. ا ايكس يروج 2ك ذاب هدودوكل )ل الي هدود كس كك( يأب) لات روصرسودال ( ساجد رادرب تس دس الي

 هللا يبس اول اوم(لع م لدا ىلا اطعم ترسو قب اوكل_اوتعسو( يال ونروكى لاو الي جدووروأقاطم ) ع ايانرك

 فاك ىن رو( ب ايدامرفارول ولورعو لاهل د ك- تامة فؤن انج )اكعد ى تغار فرلج دعب لس ملاتشا_ بس دوك انتج

 روري ذي( كاس ولاو قس ) ىكيلارس ف لوهنج ( ضل ايقسب حس تنبه ل ) لك ايقسإ( يسوم لغادرب مكنش” ا( هداج



 اماما رس 1400 لم لف الطلا جروس 9, رودي 2 زل الج ريسفر رو جت اك

 تاس بو كف نلت نايم سل 1 لكاج ركاوو لش ترخآ) اهلبراسح كنت اكن لا ف# موس نولوسر كس لاروا تس مكس داو

 نسا فس لوبا ل( جس ارم من باع« دضتاس كس فاك ضروا فاك ن وكس ارك ) قداس ىراحب ىذم دكنلا فس مدد ( جس ايكر يت
 كس ديريك جورايود )امك ركرايت با طع < نا فس للاتدقلا( داير مروا قنات )اوم قتوراسخخ اكن لاراكم اجنارولاعلي لايداكل اغا
 امان تحتال اي #دابمتتل شلال( © نكايياكل اإبهس ترفص كى دانع )ورا دئاربا( ورش ) وراووجب سا _هرؤ سس دطلاوس( - 2

 فاصرك ذي عب لإ انس ماد اكس شلال يا ( لراوك اج تر < و كردقم ل خنر فني رؤي ل وسر ايان ايس( نآر

 سا )حس ويطير اتيت آل ( رحب كل ذ_ [لوسررواركذ )وك ور كولين لورد نامي .ل اج( ار زك جيب اك اريدجديضتاسك هكر واي قف ) فاص
 واطلاع ماكل يكرول كن ل نامياييدلا ضجر و( هس اوه ل صاح نامي ليما وج )دعب كسر فل فرط كرون ( لؤ هوي ل كرت
 لور غل كس شيم شيمج لش ناك وم: قراج ليني كس نلن لش تاغناي يب( ع دخت سك ناو لي تار ليا ) كعك

 حرر لكى وا كلاي ناس تاس ف لس اهياشلا( ليلو لوم ليترك قذر تخت )ىو ى ور جلا نس هللا بشالي كس
 نا ذ لست اسس ناس آل فاس لبرج لع نع زروا لوفاسآ 7 لب بس نلا_لؤ تجسد دم لاذان( ىقو) ماكحا- كةلنشن( تاس)
 شارو داق مجرب ىلاعتدثلا( ليزعلا و قلخلا كلذب مكملعا ىا-ع قاتل فوج اوم مولعش ا( ل تس اذاكت
 عة« 2 شاعر جرب لاق

 ةنرط كل وم ودك تح صان كب ترضخ دن نيا جس ماهدج رم ىبنلا اهيا اي............ :بيكو نش

 اهبيا اي” '_ حس حرر لا تسدايع ل صاد لإن فوزي فوطخسرواواو لب تدايع كس قدتماودارملا رج لل فيأ- جايك دانا فلفل
 مكس كل للا تسيصوصتل بي ب اطخ فاشكب حاصل وق دوا اهتدربلاو ردنا لع لوكا ميت يقاس سجس تنل اي“ هتما و ىبنلا
 انج ب يلوم ماعدارم ل ئالاح تيكو تيكااولخنا ناالفاي < اماما وم لس اخوكم وقل شرد نيت مقر ترقي ترضخ

 لع تروا جاهل ددقم تررابع را متو رعبر ون اامكلإب كس ديجأل ىرسددوا سدي رقاك حبب ضرما رتل زز”ىكاهي

 ع فيصروا موقفي حرض قب اطخاك تقلل ذا حررط لكنا احباب كيس قرم كي رجول كياروا لو تق ترضخ [ب طاعة

 -ج.ايك يالاريظتت
 الطرب قلل لوكس اتبد لاك بل يصير <_.اجوم جي نصرتلطف عب لس تقلل هل نس ايلوارم لق الطودارا حس قالط رش متقلط
 0 ابد 1 7كايب اكس اروالءاح لتر - َ ح1 لضم ليم ا دارم لتر ول وخي حس ءاسفلا رواج قوم بجرم بك

 تاق“ < نهتدع لبق ىف ل تءءارثكيأ- اهل البقتسم ىا ناضمر نم تيقبف ةليلل هتيتا -ك_.اباهك لج نعل نر اليقتمم

 نب هع رو تينا 3 توك الط بج كج قب كفو ل كح رروصر رواد ورا كتر محا اكس عر وو قطعت

 را لك قو قرون ل ترروص كا تررع لت يش دول هك لوم تسون تناناقتد ويرش نق نارا ويروا وساق

 تروا كت آممذال تدع كس ضلت ال6 اجايكراش لب قاطني لاكي كرم لتر دعءاصحار هي ول كى د قالط ضي تاك
 بطال ثدع وقد قالطدس رك و تلاجب ركب ىلع اجل ل وقوى رت ضن لكالاع#_ كساب حدب حضن فت تدع زف !جايكر ع

 ٍّ 11 ًَّ اي ورركوم قلعم عرر# ل يضر جىتروا تدعو م اعرب وا اج ورا رق لقب را لا 01 تاعي لع

 ىز الطوكل وخدم رمي 2 لاحت روا لل ارت رواومم ورب دنس يبس اح لوم لوخرم قاطم - ل < وادب ىلاورب عسا البأو زم

 حررط وتاج. قكتاج ىو طوي تلاعب قول وخر دريخ لي جس انجل كس لافروك لاب دوا لوم لبيوت تدع كاسب



 : و حو 58 , هع تا 3 رع

 ا؟احا رستم 1هج 7 تؤهل ارطلا قوس: ل سيو دير مع ريش لح, نمل الج رسل رو لج ل نا
 كي ا و يي را و و ب ب بم مم

 ساجد الط ليأف رص شر مط ىلا حس مك عسب ثدي لبنك نجس قكاو ىو قالط دعب كس ىرتسن كلر لإ
 كنا ليي لورمط ا ونوم ىلاو لووك سد يوطوم ايو: وت لما تمل م هاون اج كد الط لياوك وطومر يغتر واهس ىلا صا قرط

 - ل ىل ابيت ق زلط ليتر وص ل وفود وم لوم ضلت” لبن نلت اني د لعق الط نك
 # ل لكى رب لقالط ستر وصوت اني دعس د لتر مط مو كيبأ نر لط نم وداني دقالط لجيل او ءاياني و ق الط لفيت ملاىب ني

 الط و ة ارك ل امم ابا فاشكب حاص لوقب نايا لوم لير مط تبليط لكل وم لاك رب ساق نطو دعتم ليد زنك قش ماا
 وأ الطراز كلا ل ير يط كيا زج حبلا _لج ا رفوورطلل ا كلا اي لع " اج كد مب كيأداوقوكل والطب هوع لالط كف يا فرص

 ك- تعامب كيا فرص ناش ماياروا_ لين تكسر طاح اكل ونود درعروا تذو لي الط كل اء ماءاسكه يس لساح# لذ تا رفوو رت
 قرب قالط كيدز ناس تعاتب كيا كنتوا ب يسمل نمد يعس_ كتبو« او مئات عسس هاج ركا لدم لنا: قرب قالط كيد#ف

 هور راس اب قالطو وخد, لي تايه, نيا بيد ف عساه زينة قد وت كيا قالط لام كيد نكس ذ ماهاركم ان لوم لن و

 كيو زنا هيفاشروا ريكلا نايا لوم ديعان لكلا كنس لوزن اشبك ايدج ضياع" نتا" د ذك ديظنح ارم
 تعوذ كم اد جريل لاقتالاب الط تفوروا جس ميتقو مال - نب ل نهتدع ىف“ ل'' نهتدعل نهوقلطق”روا ل قف“ كس ربط

 لرقإو روس تم اليصقت_ لو تأ لس قرط تس“ ورق لش” تميآ- لور يط نا تدع ىدقاطم كنا تكل سبة كلالدشا
 اترك رافال و ناك لين لود رو < ايئءايل ا طايتصا بطاذبرك ع ودرع ةرعلااوصتاوروا لين لبر زك

 وهن تين كف_.ايتررظ رواد عد ىف كت رول سدوصق كات ايضا

 سل اكت كلا ورغو رموش تروا تأ روت قروبك الب ع ناكم كسر موش حر روكل ذي تدع اب ذك 2-0 ايكايكرك راليسم ارسود لم تبي ا

 غلايمروطلوار معسل ش حاف ايبا ا اكمام الاكتر جاب وكت دوك حتقو ل ا_ت تايكرسود ال اجومدزرس روت ءقراكدب تح تراكتبلا

 مولعشيس_ تييآ انو رورضاكق كل لس هزتعم لارج اوم راهي شحاف كيو لكهكلرماب تدور ب ترروكؤ تن وماوم انكر ياكتددو#
 نالةقاطملا حر زك لا لد لين ترف" *ةدعلا باي” يارب بح اص انج يبس اه ل كى نبا لدن شوك را تدوم دعا
 رابتع اب ىناثلاو جورخلا رابتع اب ىنعملا ودحلا ةماق ال نجر يف انزلا ليق و جورخلا سفن ةشحافلا ايا رفروا تييدلا
 فاضت ىذلا لزنملا ىف دتعت نا اهيلعف هنكست ىذلا وه و اهيلا فاضملا تيبلا ناب نهتويب ىف حرص مث جارخ الا
 -ةيالا هذهل توملاو ةقرفلا عوقو لاح ىنكسل اب اهيلا

 ىلا دهشي ىتح ةيعجرلا ةقلطملاب ةرفاسملا زوجي ال |ارفة و: تس كور فز مايا لش ةعجرلا باب هذ ادب بح اص حرر ا

 نم عون ةرفاسملاو اقلطم جوزلل جارخالا عنم امل هنال كلذ و ةيالا نهتويب نم نهوجرخت الو ئلاعت هلوقل اهتعجر
 فرط قتروعتضاضا كت دي لكل ب كك رام بحاصروا_داهشالاب انزوج امناو ةعونمم اهب ةرفاسملا نا ملع جا رخالا
 تحت ساو ملكاوم مولع تس نب "هل كلج كتاف ٍٍس

 لا ناك لوا سود لكبج كس اجوم ثمئاح لي تدون ماو اك لوم لد ميلاد لع ناكد نيس الدلع رف لع و و 1

 2 ام َ ابك خرارتنا قتل ب ترروص يك # ركضت قطر زرت ناكم قلع اد ترو زينة اجو لاو نع ا

 | كد مهلز انم نما نهدود نم ردا نهتويب نه لب تيارت يشك لاج قرفج لئداد لزنمتييب ظافلادوا جس ل
 ” بحاصروا_ اهابكفناتسولل مج لاي اج نرجبر حكام كبروا ل اجو اديب تاب ذج كس تعجر مس قكف رص تلكه راشا
 < نايب هدو لحي قليل مج شاك حرم مولخصس نايب كس كرا بحاصروا فاشل



 1 ربت 14 اه زج ل غلا ةروس ارباب اا - ل نام ريضت د توب نشل
 ا ا جوس وس يس وي يب و ل ب ل ل يل ل ب ع

 لادم ل رمال قع واسس اي رسل 000 مريس سددروا قراكرب نوب لك نع - ماس قف هزل رولا رس ع با_ ةنيبم 3

 كنك م ند زو تافو تدع تبا عب. اج تلك ترم لك لي ترروصت د ايا قذر لاظلع ومب موتا ك1 «روا_كراكديل ترو

 ما هرم لبس تروق ى ري اب ف الط رمد اطيل زل نبل تدع اكم تارا ؛ 57 امرجاب دج أسس هنري رواطاض اك كس كرودزم

 كترح قراكمارتلورم تدوكج ا وأ ردا امرا ة ترو سارللب - ع طط امجد هدرب كايمردكس ت.روقوورم عهد ل ناكر كا

 -جب اهانم د ىتر مايو رعرج قلوم كتر كي وم لو ازآركاورم كس 1-8

 3 بالاول ممل ل تدع تام دللي هس همن لوطا ت دعوي روت: تييبباج»إ ووادى لام رفواخراريب لن تايآنلا تاياكرسمخ
 6 دمتم قس ورك رص حا 1 روصتإوثوكت ررؤكى أ لس دم كرو كررع رو ٠ كل رثعرعتبر تيرئك ل ولع نس ليج نروح

 بحاصر انج يدرك ةولبي لواودرر لث“' فورعمب نهوقرافولا فورعمب نهوكسماف' ' ع ررلكي هس كانا دول قرا
 ىيضاقلا بونيف فورعملاب كاسمالا توف امل < لب نين باي هس نا لمت تح اهكركذ اكل اري عل اومعس تبن فس هياط

 ىف ةبانم ىضاقلا باب فورعملاب كاسمالا نع زجع املابكل م ناهالا باياز لل ناسحالاب حيرتسلا ىف ةبانم

  ناسحالاب حيرستلا

 بس دا # اناني اشي رعت روك واول( ودل 0 1-0 ةدايقروا ورك( هز وأى ل ديضو آ جراززع فصنم نا رطسمو و كم مم رع كوز رمثاو

 لقا م اياروا فل دن كلا ماما لوك باتساع حررطمتعيابتاذ ١ ١ ودهشا تع آى هدد تبكى راكدبهدتخ آل +

 ,#  داهشالا ديق نع صوصنلا قالطا انلو_< ل عر لم درا بباب لس يادي بحاص جس بجاو لل اطم لس تاور بأ

 هلم ارارربل د بجيسم الار ةبراغملاب اهنرق هنا ئرت الا هيلع لومحم الت امو اهلج أ
 وم ماو يخب قت رعج ررخإ كلا اسما حرر كاس ع ىاوكري "رمق تتقرافمر وا ايكا يكن ايب دعب كس تر افمروا كاسماوأ انه

 دج عروض يل رذ كس لع قوذاو دصحشا تين[ لا ميغ من لارغاوا مكن دع قوذ هدم, تهب آك لذ تكن افت ا بحاصردا يس اجل
 نانا انا يعامل: سوك حور ناقوس ترم نانو ل هس لاير او ذب

 1 ب راتب قل ابي نان اترك اومرايتعااكم وكيك اطافلا دللي -اجركا وج سيئات اكب بس ضنك انكع جايك دلي < سيق ناش
 د لو ماع اقارب ل ناي تح

 اق اه لوم كك ادغ ضلاخ قتاوك جس باطخوك وماوك ابيب قوم لب دبت شور كم اكد عتب لي ىا-هل ةداهشلا اوميقاو
 فكم ماكر عار شرافك ل هراشنا لش للا هللاب نهوي ناك نم هب ظع وب مكلذ . ع اح لوم رن _تياعرايكاد بناج

 -لئالت
 دب ل تروص و تفاضا كي د زل سن روأكس تفااضار يثإ كي دزنكس دومه رما غلاب

 تدغروا تدع ضئام قاطم كس ا ريشا كيد نكس كذب دوا ٌشوروا مس ديتاس كس ايدول هزمت كي هنا ءارق ل ”1- نسدي ىئاللاو
 متو كفا 0 لع لتر وص نخل لس *-<- نايياكتردع كان امري لابي ع اكيد ذل م ورقي روس نايباكتافد

 كَ لوم ترفل 0 ل تروس رب نا ترم نلف ناو وضرر لع عد طمس سوال

 -وزونأب هاوترم_ةساجدم لوني كتب ج كس ينال جس اناء لاس داس ل ضار وا لاس نيت لت حس فاذتخا لخ ىإيا
 اكصاقتساي ب نوخاك تسر كد هن لب شلع ناوخدعإ كل هت تسدو# لل ايا نئساي هس دارج كش لش تدع قد ضئ اصرتمتبتا نا

 يل اعرف كلما لوب لدا رو ترعر لتر را تريزا نان كنار تا ل و ل روا



 مارست 1473ج لل نطلا : 26 "مارسوا 6 رش لب نشل يع ريترو دهب تنل
 تس ب حج يسوم روسو ١ ها نس ل ا سل و ل ل ل ل سل ف سس ص ع سسسصع ع سم ريب ٠

 بحاصء لوا ضحك يت رول نمو ىكترروتو و دوا يب فاو قلن همم ب ستي اي ايا يكن ايب لم نضحي مل ىئالاو

 ىتلا اذكو ةيآلا نم نسدي ىئاللاو ئلاعت هلوقل - رهشا ةثلث اهتدعف ربكاو رغص نم ضيحت ال تناك ناو يكس يارب
 نسلاب تغلب
 لرسم ىناللاحع' آحررط كسل ريب سلك توم موج لأ اح تدابغ ربا يارب بحاص- ةيالارخاب ضحت د ملو

 هلا فخ اس لاو لع نضحي مل ىن اللاتي أن“ 27 دوسي فلا يول _احاصخت دحر ظن ناعما نكي 222

 00 ل لونا تم دع لا تدق سعد لالا حل قاع. ليك اند اكتسدعحس لان اعرب

 ا اوم م اقم مقل لضم درب جاك اع لادصم كمر انو تروكازا ااا لات ْشس حرر لك ضلاع

 لنا جس ءادتبمن ضحي مل ىناللاو هس قكتم قزف ث لات سيراتو رت م ضير أوم هاهو )تدع

 روانهلتم اي كلذكف لثشم_ حس احاناا فوزمررفم اه 1 رهشاةكت نهتدعف ”لمر كرت نكيس ايكو راش فرط قر

 -<- رهشا ةثالث نهتدعف رث كل ولووروا ساجايك ف طغي نسي ىتاللا وك نضحب مل ىتاللا هل يتلو كتتس بس
 بكتاب د لامحالا تاالواو

 ايوهواز اثدوك < ناياكلاع تلا قرت لش لات 7 كل واءادتبمدلعجر جي جس نعش ناربث ىلع ىلا ارسم_ نهلجا

 لزرعب كس مرا نوفوت نع لاو ةرقب تي 1 الط تيب اري لتويك لان ىلاج [ل لا روس ل ورايدوم روزا احح ىل وس“ يو« قاطم«ىدنإب

 كرس دال مكة اج قوت كمل قالت 1س كم لزات: لي دعإ نايلع ض لوك وو ورج رك مو دل

 لوب لمع و نولوو ءتافوو ل الط تررع كرطاعروا- لن لن نيا تاقو تدع كاري ابد” ليلو 0

 ةبيرضوك تار 0 اك اعاورئاروا_< لاز مو اكىلامالا ت الوا وأ واك اية: ذق رهو اكل اه 0 11

 را ماي دعب زوردتي تس لاا شع ثراملا تنب هريس من - كس هرب تييآ افالغرب ج طحت يب قلتي

 بحاص ل وقل كوب سيصخب وقم قن كا سلو ززنلا روم ف اذط تأكد - ادد مكتوم تختسدع ذب ترضخ 1

 لد طيش راه روا لمت حرت تاذو تدهولل اعدك ب تس امرف ل بع نبتت طحتدلادبس سار وكم كور يرم وبا نوح نبا ريغو فاشل
 هلوقل اهتلمح عضت نا اهتدعف ًالماح تناك نا -ىث تلك از نحاس عراف لووك, هدو نإ فاجر نحب نع لذ

 ل باو كس لك تررطت وتس لن دقلادبك انج جس ىب تمت كى دنا روا نهلمح نعضي نا نهلجا لامحالا ت الواو ىلاعت

 تام اذا_ لإ تكل يارب بحصر( - جوزت نا اهل لحو اهتدع تضقن ال ري رس ىلع اهج وز و تعضو ول. تس رأ
 و رهشا ةعبرا اهتدع فس وي وبا لاق و دمحم و ةفيدح ىبا دنع اذهو اهلمح عضت نا اهتدعف اهلو هت ارما نم ريغصلا
 ئلاعت هلوق قالطا امهل توملا ددعب ثداحلاك راصف هنم بسنلا تباثب سيل لمحلا نال ىفاشلا لاق وه و ارشع
 الاب ىضقنت نيبئاونلا ىف ةدعلا نا لو تكل لين لفن لمراد بح اصر وا نهلمح نعضي نا نهلجا لامحالا ت الواو

 داب نات تدع كس نال فلاب ءنكسك« لن اليشم لكلا معي نهلمح هلوق ىنعا نهيلا فاضملا لمحل اذا نيدلولا نم ريخ
 5 قرامت ل نو لاو نلجم ني تءافو تدع لك لب ام آل وود تافو ترعروأ َلالط دع لج لني جانو ماع قنا فسم

 ريض اذ ماما نكي حس ماعوكب ست كذاك ن لني قالط روسي حس لب اخ لتتم جس كووتسم نبا عار كج لمت
 ىصدقلطمر وا كوم تدعي لش ترروص لكى : ئالط_ح اخ داس كس تءدع يكرقاطمر لك تك نوم مولعم9#ف الغ لاح

 < ماعودايزعس بس تر دع ىلءاروا لو لاو بس لوم. هرج“ أ 0 - تناك لاح ماعخان وعما ع ام ىلع اوكري



 وجا رنتي ه9 طب ل ارطلا ةروس: اه رسأودإ ”ا مدلج نا الجري رش دمج 2 ناك

 منا ما ء لأن قوم لك حررت ن ل تمدعا ظل لا ىفاج [ب سف الطء تافو تدع ل وخميريغ,لوخرءوريخصب لل اع طخ اع للي ل
 د نلامرع ف عع 500 عتنكس ثيح نم نهونكسا

 ىا مهراصبا نم ١ وضغي تي ناكم * أس يضيت لل ثبت لاك تيت بسس هددوا هس بجاو قل ب قالط تدع ١

 ده كلص مكس ادا لاك ى زادوا ةروزتعم لاي صحوي لس للا ولو نئاكم قع كاد ب جك هدا مهراصبا ضغي

 وكر رطواوكدتعمو تن دحر نق 0 لا نس ا
 تس تاب نأ ل مك دجو نم رواد ن2( لدبءاقبلاولاروا < نايب ف لعاك م تنكس ثيح نه كيد: فاشكب حاص مد جو نم

 او مولعم ترم بجاد اك وود دقفأو كس تمي[ اكس ايكك لت نسل مانقا نس مالصالا ثلج سار كف اشف اص دكا يبج

 + مهكس نيج نو مرتك دادلوف عودنا علا اهتزوجي الز عاج اهجوحا رهملا لرلا ىدااقا نذل ايظا
 اة اجايكى ابا كا جس ماعاففلم اجدع لك اخت حول_ جس لنه داب كس قطع ج كا تيبآيي

 بي دن تح عر يا ايماعكر تفند ظن يكس تياعد كدي - صمون لل الو! فكنا < بجاو قف اكلءام قاطم- ٠

 تل نايواد عم ورك ف ورعملاب عاتم تاقلطمللرواح_رد كج لبس توت 4: ىرورشة فني كلا كس دنإب يعصر قاطع

 رواواضب ل ارييج_ج ىرورضقفن كك كس للا فرص هر كتيب آلا كيد كس قاش ماء كل ام ماما نكي كوب ىرورض قت نع

 كرها قفند كس ”( قاطم ليد زنك نحر < لد دقفدلا بإب يارب دوا ترام

 ارفاق يكل يتيلسولى ا فرع محك ليد ىراعب-.قفنالو كل ق كل مارفذ_ قف ترضخ[ ون لوم شل الطول تسب نط اذ
 يل كل دا دق ور لح ل يوفاا حاورع دن ال ات

 تيدي نارا 2 اموت نكرم انزال اهنا م0 ا اص_هقفنلاو ىنكسلا اهل لوقي

 2 ه2 فالاتخا لش لاءعس قلترافو تدع طاع نكي ليوم ها ميم ل كرت لملء ل تاك سد اجو طفاسحمدناز

 7 ونس تام كيا ىف يث ردا تحير عضوا لردع 2ك لس ملاعاكس قباةس+ ة رك اق ملاحي تعامتب كا
 ته بسلا او

 ماءاعس بو كد عسوز قتل ترج كك لاس ج» كن هر وجا نهوت اف مكل نعضرا نافل الي جددوا اوكي ركاقاطم_-

 كل اع هس لولوو تروودرملي وزن ند نايعس قس الوتر لد 1 000 قفل لع ا رول

 < م ىلا قى ةفرواجس ايكرايظقاوكى اذ فاصخ- كة اج كت ياعد

 يتلا كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم ىذخ كد تاجا هس باولودنب كدت كن ايفسولا انج
 نباطم كس ترض واورم لاح ف - ل كيد فس دام قمل تي ردا لام رف تيب ا هداك اكس تدون ظل ترضخ الوب ولحم
 كرار و ف افك خاص كي < ايرث ذو تيا لش هقفنلا باب لس ياء بحاس اكعد ل مقر زل ساق نكي ه<ح ايكاي دك ف لكم

 ب اناماع ل ل 0 كك لواود هيض روا قاطم د

 رمل ها هنن ف رسولا تنبع لاب جاو ناي حدودوك ب ب للام لاحم

 ىلا سس ترروص ىلإ ث اي قاطم لل اطم ل تياور كياروا لكي تررومت ىك حوت يدجر قاطم روا ومب حولت رم ول يي ن هدو مرو

 0 0 رجالي لورود اوم يجاك دين قرود سر ا اي هدول < خي ادع ك- تررعتيلا اجي حدود لا تت اب

 سا 00 ركلاطع اكتر هداي سك انا لة ابي اق تدون سرا تن ترا



 امارات 14 "هج ل اللا ةروسأ نسكب 28 م لج نا لجرهيضت جرش دمج تن
 ب وجم ب حرس مسوس بس م مسمع جو

 مولم نكح لابو« م تدع سل ورواه ل اءافدعإ سلم 0 تي اوم ضب تءافل ؟ مكدعضرا نافاو: تر تأ

 دايآ هدي عارم د ماوه جشع ل 0 ا اوم

 -(ل؛ يد تزامااناخ 7و الاس ف الن لم لسا؟ ليبي ب اتلسوم راح او“ ل اا ؟باد حوا طفل لج تعبأ -

 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا دعب نجع كووول دليل 2 اعان تسدد ما

 ار كورد قدوذب مالسالار ل هيج ماج كلور هب تررجأتهيَأر 000 يلد لوك تراكي ع تدوزو 2 وول

 : 9 اسوم لير لج كرها مار رج جس لم شنب كنا ًاوراشاركة اكلت

 - لو ركن هجرت قا سل ترا كلام

 اكتب ساب كح 7 رقلكر دوا ىرورض ارك تسود نياك اهكروا لس 2 المك و ناك < تحارتل م لوبا”

 - قو لردع دافسذ كاس كما اذفاي اليه دود اكدر اكد ارحب لس تعاضد تدل اب..؟

 رك سدر ناك كساب هس -< 5 تلد لع ناك < 9

 دل( روض ريو شاك رايعدوو مس دش تذابا كت بحب نام ياه ناب عيل قرازعدودركات اراك نيس«
 نيب كك رك روضه راجا ل كلا يو امور طاخاب هاجم م راهباءاركاررط 0

 رشم ةلوسر ار كو ارينرط كيرلا لا عمم ريم كد طا رعارا- هتايطايلاارع لعزل دب لكي يطا لمذا ةيرق نم

 -< يماظاك ا انج تسكن اين بك كيال نووي 2 وتو

 - اميتي ةبغسم ىذ موي ىف ماعطأ وأ هس لاث تي رعود تي صوب بع ديرو

 - حاج الزب تسرك رك درا رقرك ولا رمروطلوكال وسو -

 -الوسر ركذاو لزنا ىادبت 7اس فاض ف ع حس ارك ومب لدي لوسر_ا»

 -وهت فمك وزكل ال وسر(

 لوم حفص ار كذ لوسر اذ, لش تروضلا لوسر اذ ركذ ىا نيم“ الو سر .ومفاشم ف ع« وم لدب سك« ال وسرد
 دوو اب < سوم كن ايب هس ىراف لوقباب-# اجو: مصل دي لش الوسر كس لب واح تب لش تروص ا ء_وبةلاسر ىنعمب الوسر_1

 ايكرايتفااذاجبليالا-ىلاو كح والط كت لاسر. كويك ىلوم مولصريعب بيك يال اج كرظأ مكيلع د طال“

 تم

 ا ومضت: وو ردقم لاوس ابك خم ل ايج ع

 ا ياا ارمزلاو اوعبتا ىاةاءابك# ارغالا ىلع بوصنم وكالوسر_
 - تولت لب لرج دار لدب حدك لوس كيد نكسر ثثزب نب نا لصرج إي مكن آر قايل وامي ترض |

 تس ركذ لا ئاوج لو سس رك والت

 1 ( نر كف طرب تنال ومتم ب نت تك بش نم( رقماع نهلثم ضرالا نمو

 لافنااكمالساءاهلع ذر و: كتاسلسل واع ا مدقع ل الان سو« ةنسا روش ادت +2 ى اك رؤاغتمما ردوا ضرالا نم

 روا- لو حس رلصافروا لإ تاس ب اررط وناس ا اقوول ية رك روم 0 عزك + كي ربوابس كي دواس

 ب لوعرت مكى اح تايلقئووراخ اد لاخ 42 تع ولان جدر قط ا موا توج لكم الساو نإ ندددلا- لو دابأ ت ايولب



 رجم ناد ايري حررشود#ج ناك

 نث هدكلس باتجادو بأ ؟ل م تاقبطروا حرر لابس لاكاتسء جانآ2- - لوقت اى ىكم داع قي يآ اياكم ترضخ

 لاصتح س رسوو كي عررط كن وكت ذاب لش بسي كح ار لكل امش نع كك فرظ لوف ودع العء يس انياب لابوروأ اكنلاإب

 نايمرد 0 تاعلطقنلا_بس لوم لن لم لوكاس نب ذولي - للا لت عرروصل تاقط لي 0س لال واسم تس كا ارا شوا 28

 الإ رمل 18 ركع اد كر 0 ريءانبا تايادد قر 14 رع وماتت كاع آرب بس لارا لج لأ احايرورواررشمس

 كوي هك ناشر ابك ف ليت كى اس ايكل ”ناكيامونا ذك لمنال ةمان رمالا لزحي

 ناتج اتهاك قساوا

 تررطقح_ اوم يلو ا حس تايليجارمسا لس لوبيا جنس نالل# اجا وج تباغعس 500 تك ركن با ظفاع
 سدو ل ةرجرج ولات اياورر مل ان تيتا ماما لوبنا_ج امر فمالكر ظني ب ىا لش لاانلاريدخت ىةنون ان مكاترج انالوم

 قتط اكريوا كل ب تاققبط ناي زحررط ا لو تس 2 ماكحاول جي يدا لم لوفاسآ حرر لك دواس انام دي تاققيط تاس خذ

 هلم

 ىتلا نيضرالا ديس و شرعلا هيف ىتللا ءامسلا تاومسلا ديس -ب تهاود كاب نبا لذ مات لم تاقبطلخ دوا
 كلل لابو قى يا قارون تم انمس_ لوضزروا لولا اع .رسدو تليضف لوا زروا يلوا نااسأو اتا لابج  اهيلع متنا

 تلا ارش لوصا يم اذسا تمص م مرفأ ايل توين زكملو ترضخ ل لوا ني 01 اروا_كس نيل نوح رسولا لا

 ايابكى اجار( ومضت سما دولنا سلتا قج لأ ورا اكل ايعن ئباروا- ليس كاي لتيت بس كتم رشي آروا بآل
 ذاغفس قاترواءعس كك ثا لاذ شهي دعدمأ- لرش ئزئ افلا تهب[ اك نجد لبس نم ىكراكأ ارا ايا
 مات هسرسود وار دقت“ ا وكما لو تدم قود كس ذاشملتوبك اتبر رتل شعاب ذوزشيب كلا ساس نا ووجد اب نك

 2 ىو ورواج توصى رسد لابي ندوب ضن مقاكيأ رص وولزا د مافن كرم رود - عكس تابالوكف اظفرب - تا

 جل لونك كل لاه اجو م هدايزددا تلالج لمالسارجشتوامالساهتس ثا رب جس ل ومر

 امح ارسمي 4 ١ تذلو ىف ارطلا جروس مهرس داب

 ادابرجاو قوقل ناك مخ كمت_اهق يك اتباتوم نشر حسداامجما ىف داكد اطواروا لي دبي ضب ريف اكس نيباخت ةروس .........:تءايآ طار

 راوخرشروا ل الروج لطم لم ل اذطو روس عل لا ةساهومب لك تترافم بج ران لربع انواع ذل ايخاك شو نا را

 جددي كي 2 تروم تنقفاوم ةلح_ مك التشادبك لوقتلس لآلروكو وجواب ك لادج بج شم تدلل لالا تس ماكحا كس حالو

 الجب قكيدوا-<س شريكا كاتو ديل سرد لاسجس بهدم اك كبي ل مخاشا- كوع لوا

 -<ج كرورض ل ث تجارش كت يياعر كت اطاعم قوات دس

 ركن اهم كت يياور ذس بس رئيفو بلم نكاد اشو قف تود دولا« سب قف اسال انمي... :تياياورو لوزن ناش

 ا رفكوم ةس كرابظا اك ترب تءاهنذ_- قب بآ اياك: افق ترضخ 1 رح 2 (ىدى# د الطوق وي لملاك

 هللا رما ىتلا ةدعلا ككلتف اهسمي نا لبق ارهاط اهقلطي نا هلادب ناف رهطتف ضيحت مث رهظل قح اهكسمي مث اهعج اريل
 لالطو ص فح ذ_ قط ترضخ ملل شوا لانسر ذي ءاسنلا متم زو فلا اهلي تيب أي آب ذة يرمي _ءاسنلا اهل قلطت نا

 لها ارملاو ودبت نا ةشحافلا لل ث ل رف ايع نبا - ةشحافب نيت اي نا الا لوم لان تعب اي ب ىا-ىتاو يداي ىد



 اجار ع4 "هالو لف اطلاق روم رة رسوب ش لج نال اذجر يتحرر رج تناك

 اهتيب نم اهجورخ -لو 2 ارق ناءادوا- لو 2س ١ ركرك نمادوا - اهجارخا مهل لح دقف اهئاسلب مهيلع تدب اذاف لجرلا
 ىنكسلاو ةقفنلا امنا ل ظانلا ب ل # سوح تياود للرطك قحستب ل ف ارما كلذ دعب ةشحافلا وه ةدعلا ءاضقنا لبق

 لال تهصع دق عدو ىنكس الو هقفن الف نكي ملاذا ةعجر اهيلع هل تناك ام اهجوز ىلع ةارملل
 اك اء نت فوك ثلا قس اذ ع اج راع اي ما لوك فنا بغاهن سدي اشك ذ ةتل ب دارم حس ارعا هو لون تنس ام قف نا
 يا سو« ضاع لاي كحق روضتف# تروا ايار افرك _رافك وكلا سدازجاص
 نارك ض ناكم يس ىكيماكد شرا ليث فوغ ميظعلا هلل اب الا ةوق الو لوح ال رتكاو هللا قنا ايرث يقم بأ
 لافت دنيا ل يع سدت دفامكس اة دنس طك لام زجامع

 د

 وأو لزات بج تاب ورقب تروسقلعتنتس تدع قرا كجساك 6ك بصك ب ىلا ذ تعاضب كيأ كالي معبترا نا
 نال توك ماع رودج سئ نجل تلى ذم وجت اه تس + سر ولحم احا كس نب ليف قلور ىلا لترك تب اهكفس ديه ىلا

 دهس لدا ارم موهذساكادندو-ايكر درت مترا ناك للا نلوم لذات تايآييبت_اوم شكلا نار لخ
 قب ترضخ[ تركو تعاود كف تنب هلم اذ خال ئارب نوم وصفي كس لاح اخ ك اقذف ا نهلمح نعضتي ىتح
 رم ترحل اصلع 2 لو روا ت عاود ل | نكي - 2ك لاء فرصقفف اوم مولعممس_ سات يدا رفدققن يلع تل

 < لكى زارنا لمريق ل مث تم ًارداجس ايكرجاظ شد شت اع تررطتروا
 يف ىبنلا لاقف باحس مهيلع ىت اذا هباحصا و سلاج هب هللا ىبن امديب لاق ةريره ىبا نع . نهلثم ضر الا نمو
 هنوركشي ال موف ىلا هللا اهقوسي ضرالا تاباور هده نانعلا هذه لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق ؟ اذه ام نوردق ام له

 مث فوفكم جوم و ظوفحم ققس عيفرلا امناف لاق ملعا هلوسر ومألا اولاق مكتوف ام نوردت له لاق مث هنوع دي الو
 نوردت له لاق كلدك لاق مث ةئام سم اهنيب و مكنيب لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق اهنيبو مكنيب ام نوردت له لاق
 عبص دع ىتح كلذك لاق مث ةنس ةئام سمخ امهنيب ام دعب نا ء امس لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق كلذ ق وف ام
 نا لاق ملعا هير. هرو هللا اولاق كلذ ق وفام نوردت له لاق مث ضرال ١و ءامسلا نيب اه نيئامس لك نيب اه تاومس
 هلوسرو هللا اولاق مكتحت ىدلاام نوردات له لاق مث نيئامسلا نيب ام دعب ء امسلا نيبو هنيب و شرعلا كلذ قوأ
 امهنيب ىرخا اضرا اهعحت نا لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق كلذ تحت ام نوردت له لاق مث ضرالا اهنا لاق ملع
 مكنا ول هديب دمحم سفن ىدذلاو لاق مث ةئام سمخ ةريسم نيضرا لك نيب نيضرا عبس دع ىتح ةئام سمخ ةريس

 ) ميلع ىئش لكب وهو نطابلاو رهاظلا و رخ الاو لوالا وه ء ارق مث هللا ىلع طبهل ئىلفسلا ضرالا ىلا لبحب متيلر
 اك ميهاربا و مكحونك حون و مكمداك مدا ضرا لك ىف نيضرا عبس قلخ هللا نا سابع نبا نع ( ىدم رت « دمح
 (روشنم رد ). مكيبنك ىبنو مكسيعك' ىسيعو مكميه او

 < باطخس تما قراسركأتب بطاقتك للا اهكلإي -.------..: 31 13

 شت رعداز لبو( لوب مت | قمح )وخروج وللي د قالطوكل ول هيب نلا تس كدب ا فروق (0)_ترصو لالط ماكر



 :, -ع لب : م ا 2 0
 احا رستم 14 "هزج ل الطلا و رومان سكراب مد رمل لو نال الج هيي رواج دن نيالا

 5 ران رسم دب جروس من ا يما تي تي يجدي دعب يب وع سس سب جديع ع اص ا ا جس < تح جو حل 20 0 يي يي تي

 _( عقاوشلارثع )ور قءاط لش طن ح رعءارقجبا الشاف ا( نازح زارع )وم لو مدت تربع ش لوو قااط لش 'مسل اذي لل |

0" 

 ورا راما لروص عر شاف اا تدعوا ل روت لادا“

 ول اك) كتس*رجأب ق3 كيس ل يل ناولروت ىلا م تيطاص ثامن ريك اك نازك

 ده درس ا قرا رفا ا نجا سال وون خر 2

 ل تنوع ردو نأ ل زاد 000 1 ضنا لوقباب سجق لاعلاقة راما لاا

 9 < تاجا يس»ل 5

 57 0 كزرب نالظى كل 0

 دكت. بيغ ل تعج ر رك الورجلا فرط وابي ا بال قر ل اطل لا تسل | سرروصرتبم 4 ددل لا

 ته اتأي اج دام اج عتابي تمد 00-7

 7 18 1 وتس دوكو دق رطظيس تيطاح جي ب لطم رام متر لروصبرخ 0 -_ واتم وي 0

 رود رو سلع

 ىولارل قتاوأ ل ويصو ارهتخشوو لاب لور وس ا أوو دا

 - ا يت اع رودي اج ومناول ا"
 رام اكنلا لابج جسان لما طعس (قزر ليتر واج اتيان اع ناصتأ وم ردوا كورخاوكل لاو سر شت ةيسادقلا ١»

 باك نر وطرح لو وروا لو تنج ع امأروا عنج قورثا ل رزدروا ةايوع تايتحسم امصةارل 12 ساناك تس ررشورخا_وجن كك

 وم حو در ضيم روظ لاب سود ساجوم تغارف كى تق ذر - ةساج لا كي اراك اع اتركاومىرتكاوج تير كيا حس

 ِ سالك تينا نوعا !ىكر كة ابوه تعاقب قزر لوا شاد . نتاع تناك اوتار صر الب سال اج
 تع اترك حرااوج قزر ىلاوارف لل رذ قرمات ين وكس تي الط رلو صح يكل لل بستم الاككاروا يتم ىشتقزر

 لح نارام اجو: لضم نولي
 .الصا تب_اجخ_.اجوم ىلاكل م تامه بسس 2 كس اظل يذلا ا) يس كلك يثا+_ لك عش لي قتروا_16؟

 مق ماع اخر الصا يزين سماه جيجل يتبرع لانا ارد حار رفا ضخ ماك وم ناك كس تامبس

 تقواكتارب# حرالصا يانج باهر رمنادناكيلاكز جرم ذس ارواب اتب كس الرول مك انياثلا ل كويك :م فلاب يومي روط ىف
 تسي تعاطرواو دارا كس ىلا صا هئاروا

 لآ راب روم مولعم ٍ ف عدس يس ايمو شلع ني [ت دل كن لا لارا نوم لكم ركل -- لس لول دع قلطم_

 1 لس جم ناس تعدم

 جس يي كنا تهدع كنا ضياع لفك يد نر 1
 2 له ناجم هم ترهل لو وع طاح اك

 اكل اح ل يسرد لس قوم ب مشي لبت تروس سف ةدتس اب بلاد يدب نا لل رباط رو رقم ىي اوك روك قطم 4

 اعل ا 0س ئع معلب يوم ل هج

 7 مس



 امس رستم 140 هاج لق ةلطلل# روس سبأ د دلو» نا ريفر روشومم جنا هللا
 0 ال سم ل اج ب و ا ا 10 1 137 7 سطع طنا

 -ةايئ د فيلل 00

 لا هتطامريث لمس هل اكن لس كس لما يق فجر يي دوا_هدرج خ كة خنانانا كتف دييجو شاعرا ل ا( و رقلطم_ ٠٠
 02 ةدرغ تل ؟ ل وهادي 2 لوم لااط ل لاا 20 دكت رك ضيم يئازوا- اكد اك ضيم نت | ير راك

 روقنءل_ كح انتلطم[تلطسروأ ايوا ذ محب رسول ل“ :ّك ل ملت جرلا م« لاشي لس حرث اك وأو نت ادوا# لوم هدا ايلاف تبن دنع 52

 رقاطم رم 0 ل 2 نلا-قكشدوا قفار هس لاح ري تاب لطم كيد ان لس اس سودروا-ج كلم طيح ّس

 كيو نك .يضنحلتويكل جار ف رع لك تم اقلطماتاطم كك كيد نكس نربي ىك لم تالوا نأ لارج ركأانس حجار فرط كر يجر
 تدهس شي ل اكل نزرع رعب 5 "اسم اووتبل توي ع 0 ار بفرط كى _اقتاطماتاطم ريب بس واله سث صوركم

 -هييس صان دع اوكا إس اب مد د رأأ هوو لوم تدلع لناس لسد طال ياو هتسهلجي هاوث ل ايدي قاطم_'

 هب اج لوم تحن كا 00 يك قا لويد هج اك وفود لقول ةساج لكن تس وروى كتب تدنن 2 م
 3 128 رون سلا ** قف سالي صلو تسد 5117 رو رل ا و ةاي لش لماعع لس تدر 20 راك نوم

 -ق ا تجاوق وورق آلة سالي هدودتداكاقرسدذ لاهي جس باغ يسد ترج وأو مم لاما مووت هرقل
 لع رمل اص بار رأي لظتس# اهدا زو ث يرو رت ادت تر اكرر لاش لور أل سالي لورود تفل

 7-0 قالا وك 21 انكم _اهتاوزانيع_ قرع تءردكت مسد

 شاري رمت قألع بيجر رواء دئارهما ةأوجريجج اس كعرلادا لباطملس تيت قيادرسج رثروا ترج لالي مدود_'

 ىرلع ل ماقحاريقب كس[ حررطىا_ بس وابيك بيغ 2 كاقتر قاذط رطل لج ىردت ال تيب. ...:تلط م اكحاهرول
 هداف هس لاروع. لك تعجرال رشدي تدعاكج نررط لاق تنل كت شادبل -

 هةعفوروا- كور لئك ع مجر كررت زا لاك رطل كيس قط ضال #ة اهشاخ

 ل تلاع يلع ةررطلا تمل ديدن قالط لم ليتم حررط اكاد كنا« تف حط سس نأ !١ هس: قالط لا
 ري تقاصيل »اوداوخ الاكرم هدارا اكذكسر لش راك دوا كة اج لب ترفلوو لع هط تلاع بجج دوا يس قيس فل ع نلبس ساك الل
 دايذازب لك جد فايس تيرم م حررط لا نيا ع ليي, كل ك- تعج راني د ىف الط ظل اب 0 لوب تمارنو ف كرست

 ل 2 تال نا ذبإ 1 عروق ترق 1 لو ع را تلا 238 لومجررظل اتملع كهل. ف ترمب حس 11 كت

 ورصحفد لت رز !كتلع لكك د دل طريق ررظ اس ناصقل كيا اي لولد لاي يك ارواهتس ماهو م ثوار أحب

 -ة امدمابب لايخاك ذك راك هرايوداي تعجل لب ناكر دب كي نال ج لاب ها تدب اع تيكر
 ديل لاش لم لور بس سكك راش ليغ

 ىشا لايت ى قلع سايق كك ارق ةركا_هركىدشبإب ل تاب قاختنس_ لانروت غب كماكجا رشة رق نم نياك.
 قو سو خذ لوم وج انكي من تف 1ىللاوك اد يلو ذئاج تس قب سم 7 تأكب هز اياك ىلارفا
 -ك- لومدارم ل وسرووخ نورا زق تمير كد ال وسرارك.

 < لاقا كيرا نوب ل اربي ناكر فش ثايب نهلثم ضرألا نمو :ىلو تاسحررط كل وناس لبن



 ا! حارس تمي 002006 «هرسدا 0 ش ش 3 دل, ني الريف "رشم تنل

 آءاي د« كابي لش لاك نامل 00 74 ا خرا ا هيج_ لوب تك 5 بلا اروح لا كولر نوب ف آت رظأك

 ار ا اوس د نال كرام درك نام انآ انوه كني كس نع ز لاك نيم نلادج لم ثييداعا ّلاب- ل لايدأب
 -لئ قيد لاه يدا لبن 7

 الث سلة1 ل لونين رؤا ل واح آ يعير ديوك ماكذا كس دقلا كسري طومان اس ملاع- رمالا لزنتي
 لكس ا_س ىلاج قرا لبي تالكشم أر مكهااك مداو مكيبنك ىبن ضرأ لك ىف نيضرا عبس تهاور ف وثوم لكك ايع نبا

 ع وجر دحاو لصا ئلا نوعج ري افلخخ ضرا لك يف نا دارملاو_< لاير لش ظافلا نا ل ىلاعملا روم بحار يجول نإ

 لاابلاؤروا_انيف امه ريغو ميهارباو حونك مهرئاس ىلع نوزاتمم دارفا مهيفو مالسلا هيلع مدأ ىلا انضرا ىف مدا ىئب

 ( روس والهب مكييذكتب مترفكو مترفكل اهريسفتب مكتلدح ول -!اارفيوك ابك نلبا ترطحسسجو كذ#م لكل
 لاكدي للص تسداب كسلا انتروا هاو انثي لش اوم اوك كل ل ا لوب ستارعتسا_ لك 2 وأو ماع نكت هدايز سس للا

 هددك ين ككتل_كس كولا كل سا جايك[ شيع ذ# لن لالا ود بحاص وقبل 0-0
 ايار خي فو ال ىو رفاعي آلت رولا اروادج قرف كبي قات 197 5 بج لإ درو زري ماوكل ع اوضه ثيرعل ا

 تاكري قود ل م هل لعجي هللا قتي نم 0 املك تاكيؤورنا ورا قتي نو را لسا وعلا ىلواك سيب

 كس ترددت ل ء-.افص كرطا قب اح ردا ناو لصفر اوه لامجا ليي يوك هسا ذاكت اب وتد ل ألرا ١ رفكب ه هللا قتي نموردااك

 ازنك تنك وج ءايفوص_ لو قومك لوتفصىزكرموو ىلا كلا تافصريقإ - جس اياليجب ماظن قيرشتى وكت اراسيب كلا كس دال .
 قكوم وأ هس نوم تيب امام 5 غي دع كي دنس نيم جلا هد ل ل ايب ف رعا نا تبيحاف ايفخم

  مكحا هملعو ملعا هللاو <

 داىدلج علمي قط 1 00 فاطر نش وتم ف للم سر مولعع سس كرا ا :لولس ف اطأ

 -جس فور سا كة زوج قس نب لاك ثاطم بابس عراك فو وكسر عرش لاس
 بلا تسد ةسراورباشم تفورب أر طل ااكتاكرب نا لئلا هللا قتي نمو

 نلوم صق فو توا جس لولو كنا لش فسد مروشمووجو ل ذ_ ب لقتأ ضب ترو فو رعمب مكنيب اورمتاو

 لو لثار لي يرولطسرو ا تداع كن رطل ولب ولدوا لاملذل

 3 رلطللا ذب للغ 2 ئداز 1ك ساد ايار اس نس ذو رست وأ هسا لش 1 قمادونرل او مول < -مترساعت ناو

 نو ةكرطافادبثك
 ركزوُلقاروا تسب 11 يالاوم مولعم سس لل -اوهداجتا للك لوثوددقتلاسروطبل لوم تفص كارا رك ةلوص ا اركذ مكيلا هللا ل زنا دق

 هس لذ ووطساولاب للي هلاك قاتم



 "نار 1416) مرقاة دس طرا ف نياق دج

 و
 خل و ووباسص ج2 و

 ميرحتلا ةروس

 ةيأ ةرشع اتننا ةيندم ميرحتلا ةروس

 ظ © ْميِحّرلا ٍنِمْحرلا هللا مْسب
 ُتَناَكَو َةَصْفَح ِتْيي ْفاَهَمَقاَو امل هبل رم كين نم "كلل هللا َلَحآاَم مّرَحَت َمِل ىبنل ! اَهيََي

 اَهويرْحَتِب يبت ُنَلَع مارح ىه َتْلُق ُتْيَح اَهِشاَرِف ئلَعَو اهيل ىف كلذ ْنْوك اَهََلَع َّقَسَو َت َءاَجَق ََياَغ
 . ْمُكل َعَرَسُهَّللا ضَرَف ذَق َميِرْحَنل اذه َكَلرَمَع (ا) ٌمُيِحَر رَوُفَغ هللاَو َنُماَضِر يلة لجاَوْزَأ تاَضْرَم

- 

 لاَ 8 َرَثك ْلهَو مآل رحت نامي نو ٍةدِاَملا روس ئف ةرْوُكذمل رامات مكب لج
 . ُْمُيِلعْلا َوُهَو ْمكُرِصاَن * مُكلْوَمهّللاو هل وفم هن دل ٌريكُي مَ ٌنَسَحْ لق ةَيِراَم ميِرُحَف ىف ةَبقر قمح ٌلِتاَقُم
 الاهل َلاَقَو م ُمْيِرَْت وُ ' اكْيِدَح ُهَصْفَح م هج اًوْزأ ٍضْحَب ىلإ بلا ٌرَس اذإركْدا و «:) ُمُيكَحْلا
 َفَرَع هب أَم ىلَع ِهُمَلَع ُهعلطإ "هلا ُةَرَهْظََو كلذ ف َجَرَح ال نآ اهّْنِم اَنَط ُهّسِاَع مب تبن امَلَف بِه
 ميِلَعْلا نابت لاَق اذه كلأبنا ْنَم ُتَلاَق هب اَهاَّبن اَمْلَف ُهِْم ًامركت ٍْضْعَب ْنَع ضَرْعاَو َصُمَحِل هْضْعَب 0 رع ع ع م ماتم وا 0 مو هك 0 ا - ساو سا دع يوكمس سار م شسرو ة اوم
 ةّيِراَم مْيِرُْحَت ىلإ ْتَلَم امُحُبولَف ُبْعَص ْذَقَف للا ىلإ ُةَمِئاَعَو ُهَصْمَح ىأ آَبوتت نإ هللا يآ «-) ”ريبخلا 8 ,ءدءر8 داء 1 00 2 0 + 5 2 هع رم يلو“ و 1 مع 7

 00000 ”ض مد 5

 ىلَع بْوَلُق َقّلطاَو البت ىأ ف ودم ٍطْرْسلا ُباَرَج و ٌبْنَذ َكِلَْو ُهَل يي ّنبنلا ٍةَهاَرك َمَم َكِلذ امك رس ىأ

 7 ف ينال ءالا ماعدا اَرَهظَ ناو ٍةدحاَول ةمِلكلاك وُ اَمْو نت نيب عْمحلا ٍلاَشتْسال هب رعي ملون

 و ةرِصاَنٌه يوم لصَم وه هللا َّنَِف ههَركَي اَميِف لا يل اَنَو اتق اهو نب و ءاَرِق فو ِءاّطلا ف ٍلَص آل مارا
 000 < مدكور در" مم ع هيل هموم بلاص يلدا مواع ل كرار

 7 يقع و 24 ل ورا ناو 2 ف و جاو م لال عل و ل“ اما رو د واوا
 أ َنكَفْلُط نإ ُةَبَر ىسَع اَمُكْيلَع رص يف ُهَل ٌناَوْعأ ءاَرْهَط 4" ٌريهَط َنيِروُكْذَمْلَو هللا رْصن َدعَب لل

 ٍطْرّشلا ُباَوَح ُةَلْمْجْلاَو ئسَع ُربَح نحكم اًريخ اَجاَوْزأ ٍفيْمُحَتلاَو ٍديِدْشتلِاب لِي نأ هَجاَورأ ىبلا َقَلَط
 5 1 0 2 50 هر ىلا ف ا ىلا 07 ايل او 5 زمر ريا "د وقتل جم دوس

 ٍتلَت ٍتاَعْيُِم ٍتتنق ٍتاَصِلْخُم تنموه ٍماَلْسالاِ ٍتاَرِقم ٍتمِلَسم طرشلا عوقو ٍمْدَعِل ليدبتلا عَقَي ْمْلَو



 نياسح 1 كل من مرا م را لج اع جرس ورتب ا

 5-52 0 14 0 00 م 4 نر 35
 + رمح هب رو 9 م 11 5 راو 00 ب يخف ع ا 1 1 2 ١ أ - دبا

 ع وق اونمأ نولا اهي ل اراكباو تكتبين تارح 5 0 تامئاص اساس امس 3-3

 3 05 9 م د2 54 8 3

 ىنْعُي اهنم ٌمهمائضأك ةَراَجحْلاَو ؛ زامكلا رمانلا اَهُدَوَقَو اًواَن ىلاغت هللا هشاط ىلعت لمحلاب كنز

 نإ ف راع ل 2 0 مد رو ل هي مخ و نك ار دل رق داو
 سعف لم ا اَهُيلَع ِموحَنَو ٍبطحْل د ايلا رانك ال هل

 _ىف ذثالرسلا نع لذي مهمآ[ مالا نوعي مطب ىف ٌداذِش بأقلا ظلغ ظلغ + ثم ظالغ رت يف ىنايس امك

 , حر تو هاو »د "مودع ىلد 0 يدمدو 7 قب فو نيد نا

 داتترالا ع نييمومْلِل ثيوحت ةيالاو ٌدْيك ات 40 َنورَموي نوت هللَرَمَآ اَم ْدْوْصُعَي ال أ
 8 و رمل مو. -

 010 دول د رز ٠ 52 للا ىلإ ذاع ال ناب ةقداض اَهَرَطَو نونلا تن رص 00 1

 9 ال َعْوَي هل اقتحم 0 رخت ص اسب : تدَج مُكلخَُْو مكي مدع رفكي نأ خ 1 ءَقَت ةيحيرت

 َنوُلْوَعَي ُمهِناَمْياِب نْوكِرو مي انآ مهيدي َنبَب ىعشتي ْمُهَر قمنا رما لا يلا اح اعذإب هللا

 شلك ىلغ كلَ فش غزو في نوُمفانْملاَوِةنجْلا ىل انو ال مج انََّو ثناتسل

 00 الاب ”مهيَلَع ظْلْغَاَو ٍةححلاَو ناسا .َنيِقِفُملاَو نيل رافد ىبنلا ايي هيو ٌرْيِدَق

 جؤنتاَرما اوُرفك | َنيَدَلَل ال ؟ناثم 5 َبّرَض ْئ ىش ودم ردعملا ن ّسْئب ًَو ونهج مُشْوَأَم َ ْو تقملا

 ع
 مآ تناك انك 0 ا ل طوارئ

 ةعوابلا بشد القوي دنع نيو نيب مخ 18 قي شب

71 

 كيما اا نوع رِفَتاَرَما اوما َنْيِذْلل الم هللا بَرَص َو ل طول م موق و جون موفر افك 2 نعال
3 

 يب قيفساو ةمفَع نحب ارض ىلع لَو اهو ادد نب ووافي اهو
 ىل نبا ّبَر ٍبْيِذَعَتلا ٍلاَح ىف ُثْلاَق ذإ كب المل اهل اَهب لو ْنْماَهَنَع وَمن اذإ تناك

 سامع ص 00 ل خ "يزل

 تو و ِهلَمَعَو َنوَعَرف نم ينو ُبْيِذعَتلا اهيل لهَسف هر ا َفَسكَت ِةَنَجْلا ىف - انيَب ك دنع

 يع وبسلا ىبإ ثنو كاشزك لإ لاق و اَهَح ْور هللا ضَبقَف هنيد لفت مو َنيِولطل مولا َنِ

 ةةطفح اَهَجْرَف ُتَئَصْحَأ لا َنارْمِع َتنْبا َنْوَعْرف رم لع لشهور لأن
 ره تلف اهَجْرَف ىلإ َلِصاَوْل هلع هللا ٍقْذَسب اهِعَرَذ بيج ىف حف ُتْيَح ُليِئَريَج ىأ ادج ْوّز ْنِم هيف انحَفنَق

2 
 ٍداَقْيإب نر هب اول : اذِإ هفايض ,! لع ل

0 

1 

 سمشلا



 امانا ارأتع 1 فل 1 را ةروسا همن مه مشكل, نيلااج ريض رو دج تناك
 -_ سس سس 1 -  ح سج ميج رم حر وس ليس وجم رم حي بججب دج جبسم يبوس عج لعل ميم

 - َنيعيِطَمْلا مولا ّنِم 46ج َنْيِِنقْلا َنِم ُتَناَكَو ةلرنُما هبتكَو ِهعِئَرَسِب اهَبَو تملك ُتَقَدَضَو ئسوب
 <سايكلاط 2 بوكر فشلا !ىئ هسا مترا نصرلادثلا مسد لو تايآا#ل م لاس يشعر روس ...-.------: مج

 لف نز ناذي 1 * قكووجوم عك صخح_ لو مل 1 ب آوج يطبق رام كم ) لو كسا رف مارت ويك وا 7

 هذ كش فوكنلا ذي يآ كك نا ءار زك ارك يأ قاد تتار وامك كس ناوي بس ل املي درو لح اهو بج_كل_ كت الماوم
 تكرطاردا لق تيس اجانركل صاح( ىرنم اضر) ونش كلوب ديب ىقي ا( كس كما رتل, اق يآ ( لإ مارت دري رايد يدار فك
 ةروم )ايا رف( عرورشم )رقم الوحاك وصل كس لأول تنس !تشا(ئدرلن أعم ذم يطل اتياكبأ) )دك كايرمجالاو

 تت ارفلتاقم؟ ار فاداورافك قف ترض رض أ ايل لاو ليج م 211 2 ركمارتم تل لاو لوحي يم "ل. ركاواو راقل الاوو رم

 زاسراكاداهتثلاروا( لكبوم ىلاعم كس كس بآ ديك ايد سئ دافكمكل تنك ئنروا يامر فواز ًأمالف ساي 1 لبي ديل يراك ا

 لاررفس لي تايد تس( مصض) ىو ليا سةر كك بج ( هرلواي )رداع الاو تسع 6 ذب اذاو خساجا #2 هوروأهتس( راكد)

 اهلل لاك وب تسلل ايط وشنت اع) قالت تءابدد ةساقديج تا بمجرد ( تايلر /مارتول 1

 تدرمال كا ذوتردا دالي تاب قا ذوب( و سض) سةر 3 كادر 1262 1 رث) لا شوا رمكروا( تسترج

 شي وأيا هرفذس بآء قدرت سال لق لاول 2 2 لأنك وي ولى التج ت - اي هوو كوي لا بج + ة ريوس 2 لا( ل

 لد راهبمت قولرك ةكس كسار( امد»“ مضلل لوفوتسا- يكدر ثلا )لسكس كي كسأو كس اج

 وأي روا- ايدالت دج و( ووو مكس نيت دارك مدوجو ايو لا ف قب ترضخ 1ع بع هاج كغيسدمل ارتي دام) لوس م

 نمر لا ياط كج يم كبك ب دقه كني تال اوفا ألى وأود كت فوز ط رش باو: :هتساؤغاب

 ل اخوك ءاغ_ احلم لحارس طتم لش ىك ا رهاظت) نر ىل ل "7 لايادراكل وود رك اروا( ع اتومراوشدانوجاشكااك عاوو لع لارواوت

 باول( فالغلس ى” رم كن ا) لب ءلبانتم كسر بت( ىو يفكر 153 .رمدد يأ ايده دد م جس ماغدارمخا لم تعا رادياددام اهدا

 - جا جسي لس نا ما فلع اك ارمروبا كن ) - لإ سد كتر والضرر وا هس (ر اكرر ) قذر اكربشع لمت نت ) ى

 لاو مزق ريحش )لن راكم الع 90 أ رج روارتنا ) نحل مث رفووالع لس كادوا( ( 2 رار در بس

 وي رثل 7 )عد لديرلج تبي ولأ د د قاطو لولدي ىيا) نقرر 1( لهل موو روض لكنا لد لب اقم لس لول 02

 كح سا كلاي لرش كج رواج ارش بادج لقب روا بسمتك كك ) لايديج ىلا حسمت( لازلت رق ل وفود تاس فيت
 تعا ) لايلاو فك رابتر ف( ىلاو ضالخا ) لالاو نامثا( لاو ذس..كرازقااكءالسا ) لايلاو مالساوج( ل[ نأ *تَني وألا 2

 نايا هسا« لاي راونك كي ل ” ايي هككب- لك لوب( لايلاد 7 ترجم ايراد مزور ) لايلاو كر وزوررا لتر داب لايلاذ كر كروت( رازك

 سج) لج تيروا( فاك ) قد آن دنيا اكل حس كك[ ا( كس رك واي آي ىرادربتام رف كي لاهترثلا )وك ولاورحك نسا رواوأ د خ قاد تم !وأاو

 قو هريغو لوبزللوج كوم شن ررط كل كندة .اج لاب حس لزج: نادج لد مل لانا كساد قب تمب كل لور

 - لي( ليلي ) اموت ( حرازم ثنخج )وخرج ( بس ترآ 19 منا له شري ةروصد ارت كنج تش ب رفرومار ب مكث ) لإ تش رم ل( <

 نامي جوا( 2و« لباب تحس ىلا كؤتب جس لاب ساما: ) 2ك ملء رفان لاو لسع لاس اجاجاي دمك تاك تاب لح
 سس لدوجانارذ قي زمروا_تس عار ذم ترم وفا طن ,اج ريكا لقي ) لن ةس الامواج اماجايد كك
 لد« اجابكي تقوس لاذ س ةرذد» لورق )ركع سرع م عرآ !ورف اك( 0 ر# قس ركب ال كابا حس ناابز فرص

. 3 3 5 



 ام جارسعم 141ج كرت ةروس امارس مم ششي ل نمل ارسطو رن نال
 11311313 1 رشا و1 رك 3 1 ا ا ىااازولا الا ميو ا هاك

 زور وني كل ؟لس ظنا مت!ولاو كاما هات تس ركايكم كي وج حس قت لا زك اقول مي( 0 لاكودلاف لوكب ا اكترزعم

 ك6 لولو قرون )ب ريما( ومودارا اك ا ثروا م رروصأبو رج ل واص يفتح هتا سس ناو ضر وا تاس كس نون وفر وصت

 وسر اخت شلال ا لوب قداح لإ 7 دق كس نع تاغاب جا - كة 0 رركف اعموانك دابر اذرو يادابت

 لو -هيسادكس كادوا كوم اح زور( س1 )تاس نارول اك ا وك ون |رلسس ىتل اسس نكارواوى رك املس ني عر زود )ام ركبت

 يرق انمروا كيس اج ل عنج ) كك راكي وكر وبلا اه رام كل هس رام اردو سنام ا( < فتاتسرلمب 1 سعةرلا اه

 نبقن انمرول( مولر ؤ هس راول )تس دافلا 5 كها-لإ دداقد رعي رمي راكددوري #دام) كح دا رف سرر فخم ىرامب وا( كك اوم لكرو

 كس نور لاعتشلا_ج لكى ربهوروا-جس رود اك اكنلاددا ع نأ ركش يي كناؤ )يب ناروا كداب( حس لطوروا نايذ رت

 ناوم_ سرب راق لس لوب ود تس ل ورتب اخ # رام« لتروك لود هد هس حارق كايب لاع كى دع كطمولردا كدعي لك ن2

 ح ملم قيااق لبو ماي اكل كوب اك 2 7 راك وتود ندا اهلب) لك ايخمت اسس لودتوا لولد نا لس لوفروك ل ولو

 هس اكن دروارك الك اوم وقىيا عرافطا لكن امتي اول او فس آوت ادامق لاو ماناك كوي كولروا_بس داوي هزت وفك
 تم اكارؤ كس نا للي انتم( اك ناز )ل ثلا( لولو رون )ذنب كيت نوفود ودوم ( قت ىلركإ ركل ركن اوقجب عر الطا كن اهلاو

 لورفاكروالس طولوجر ولم ويم )واع لش 2 قر وأود مرح اس نولاو ل اجر وار 22 لول دي ونود نال ايكوم مروا هلع 0

 وكما ل نوف انت بس 1م نكن لج لبكي ال ناي ايات 0 حرك ايب لاعاك وت ىف ن وعرف كس نواطس ملا هت فلاردا( هقتاسلس

 - ياس تش رفوت شل قرت لابو بجبن انج ءايد ىلا لن بوتاوكن ئارولايداوحح ىراعب رمت ذب فيارب للاججص كن ادد ل قدا زم كاف دج
 لش بريس ل تلج ل سره راكو دوب هس ريت امك ااعد( لش تلاع كازس) نس يل يف اركب مج( تس اجد ء كسك

 طيوفك _ (ازيس) ٌلاوراكالك ارو حس نوكرفوكعجب ردا( لك ىل وج مولعص ولازم لنور حقو م فشككسرم نلا تن يانج ) كياني ناكم
 هدن ووك ث تك ناسيك ئاروا_ىل ركب رور كلا ف هفلاي انج« لاري ديب طك نوكرفزج ) كك رطظ وفك سوم ان انك دا كس ش

 نوفل ومان ىفب اذ لوهنج تؤم كن ارقتج( سب ناوكرف ارم! فطع اكل لجنس ركن ايي لاح اكميرعردا( لذ قم لاك مدع لمس لاا
 حس مكبس هللا كرام كتوجب ل نابي رك نلا فس لبر نيش ) كد فتوي رود فيا لن نابي كاب كس نلا فس متوس اكد( دارقرب)

 بتل اد»ا ىك ( عرش تاءاكحا) تاءافيب هس ءاكدددهب تيا ذس ميرسددا( كسره ب مر لست ععس لس يخي شن متر شاك تجب ىل رج 0

 - لكس لع( وكول درمتاءرف ) لولاو ل ركت نع اطاووروا لك ل رضتى ( .لزنم )

 هدازج احس نابلس ىف اد قاك بث ةيرب لش تسدغ اقف ترضخ[ ذرعطوا شخ لم_.طهقيدا......: بيك ولسا

 ش سس ةءاديي مياربا
 لكوج انوه هرافك لح كح لنا جس مايل كم ارقؤك زج رابع كس ابك + تس كل الدشسا تسللا نس ا
 مرلو لشن ١ نس ىلادت نترك كل يقتل للا ف تروا -ايارف ميحر . روهغ هللاو تل ا وسي كم ارتكب ىلا طع

 حس نيل رم ارت الط ىعتس لا 1 توم لئئرقعنم ف لع ل ركف لع وت أسس دفنا اغنا لوكرل الك ايلركا هي تاركا اكن م 2 ا

 ضو ازبل_ع لغ كراري ل ارييج اوج لاكش مناع ليول- كج لاتبسجاو هرافكتس جو كاتس ظافلا ج ركا-<س توم مولعم خو كن

 لد بيك مر فرص لوم نيتك ل لسا-اهت ايايرف نفل اك نت يقف ترضخ اوداطلس ةس رمال ليث انآ اك واضم
 حس ةذسو+ بجاد هرافكل ابد لين قنا رفير اك اق حرر للا هس ينتاب كنوع ع تي اكس بكف قر كس لاجل



 هنت الر وتس اال 118 فلانا تل
 ىناق نَ_اجاعلي د تسدهروا_<س ايار فاظفل نت سك هد شوران فرس لات كيس يع 1م زالاتوم ناك
 < انوه مولعم راهن ل لومالكل وود لا كس

 ' كوم لوم ل اهكاناعكم سوقي ركمارتؤكن_اهك وكر كامكس هك وب تحرك يصف كنا ركمارتؤكل الع نس فانك حاص
 ٍ؛ كرايظرك 0 تييثروا لوك جاك اجو ايا حس ف دكم ارت ويت ولا اجايكل وم تبحيسس لاول رك ارك دن يدا
 حي تايدزتاهتاهكف سوم لل ابكر ادوا- لور تحت تييد تو وقاهكس تبين وق لط نت ايؤورؤا_ كا لق ايل الطؤن اهله سس تين

 اك اجايكل وتر ذاك فرص[ ان ماتم مجم ليج لاط بس هكريركاددا اكمل رمق كا ذقت شباك امام
 جس ناك انركل الحولم ار اي اتركم رتؤك اط كيد نكس ين مايا اوهرايتغا كى اوت اع دك يبنوج شدو دهن تينا كزج دوا كلب ج
 تدرا لاق ناف مارح ىلع تنا هنأرهال لاق ذا - لي فكل لشماليالا باب يادب بحاص_<س لوقن/ى ب ساكس تبي ين انج
 لاق ناو ثلثلا ىوني نا الا ةئئاب ةقيلطت ىهف ق الطلا تدرا لاق ناو ءاهقفلا ىف قدصي ال ليقو لاق امك وهف بذكلا
 ىلا ميرا كفل باري نم مهو مالي وهف اثيش د ري ملو ميرحتلا تددرا لاق ناو دمحم دنع الا راهظلا تددرا

 .فرعلا مكحب ةين ريغ نم قالطلا

 و رايم_لكريك_ < بجاو رافكي ستج_انالبكن اك كاني ركب جا ويدل ذيب اورج راهم كلك ايارف كثيف ءاهقف حرا
 520 ناكروا- < نيكو آم الوب اظفل متع اج رك ا < البام زالاتوم بج اواكوض كل اهتس فس دلما
 كرد هك قئأش ماا ف الغرب - < مزالورافكي كف الفكس لاروا قرورض انركوك اوبن وانك واهس اجاجوم بيجو هرافكي ادد
 : جر قالط ة لمس كتي كق الطب سال ارواح اماجوج بجاوورافكل توصيل كما متكقدي بلا - كلر 0 وى لج

 كة
 ىو لقورسروا_ اكومراهلظ كي 0 ىلا ترتر وار ل الطفل يأ 27 دل هي زروا نق الط نمت 24 وزن الكر ضحوا 1

 مكتنسلا فصت امل اولوقت ال تيآ روا مكل هللا لحا ام تابيط اومرحتت ال تمام لب ترم ثا لوك ا كيدزن كس

 هلك اتوم لتس انوم ناس سد مال هدافكلتساتاج اهلي تس بناعاا عئاوث_تسييك مارح اذهو لالح اذه بذكلا

 ميرختلا ىف هبقاعف ميرحتلا 3 نيميب نفلغو نوت ركل كح قازرلا ديك انج: رفافلاكن نك ذ_.اقو روضتن_ نك

 - نيميلا ةرافك هل لعج و

 نكءاروا ل 2 رار مكيف آر فزت افلا_ًانيمي تناكف اهمرح_نئ كا رو لوعرت امك فنحس لوكس ,ءاقلي

 هرافكا ذيب ختيار فذ لابعن اولها رج ىلع ىتأر ها تلعج اها س لويثادوا آب حاصلا أني كس ناك لتس: نابع

 هرافكرب اسد ارواج ليت اج انرلوك ا قلع لام د ذن لو انكر اكسب مكونا لاير فتمالتتمًاييدوا-<ت انما آم الغ
 ور زنرلاروا-اكك كاع ؟ورافكس قذرو ف الغل اروا كوم مزال اترك اك او كر كم اكدوا ىو والع هازكرلا !لا- كوع لاك ال قت

 بكة اجو بجاو لكي وتترك ل سكه ىلل وفور نبك

 -(يانرفاداهرافل سس بآل عار لد سكت ور ورافلوكي 1 كلك ملقم وراني ميجر روفغ هللاو

 نا علل لاح نو ويدل قب نط 77 جه امك ضد اهابكغ سبير رادار كاتس يد ىبنلا رسأ

00000 

 كر فرتنرطب لوعفشس_ .رسووروادوت فرط ل وعفم واب ايلوراشااكذو م قرحت فرط نولوعفصوو نر رس هه تابن املف

 وب



 معرب تيب 14 0لج مر ت ةروس طم رسأو 4 ا موو شا لو ناللالير يضر رمي ظنا

 لوي لع تعأ ل رباب رافع سب ريق راك و لونا ادم كك «(فزعراج فرت ايفل كي ىرعتس يي رز

 هب تابن ىا-تع ايلا رورب ىلات لوعفضروا فوذت ل وعمل أور قرع فرط ولو هلا ثلا امد انج - لو دوجوم ل | ناعتسا

 دهس فو ذجراج رك لوي دوجوم ل وليد قكل ما ذه بكاينا نم والو دوج وم ل وعش لولو ع هبأبن املف ردا اهريغ

 >5 لاب رواش ام هب ابنملا ىلع هيلع هللا ه رهظا
 او: باني لا كل لسا ةسساج وة تدقق ث عم ايءاشفااك اج انسوم ىك تطال لسع لا- ضعب نع ضررعاو
 -تغص دق هنا وهو امكنم ردص ىذلا بنذلا لجال هللا ىلا ابوتت نا ىا_< ,يليلتن تغص دقف

 كا لب - يامر فس هلي ولا عس لولا لوفوو رك كل تس ايرفدني انج راو رك مارت كيرا, روظتن_بنذ تكلذو
 هس“ 11 هك يلقروا مكنش نكي رشا اتم ل ديرقلا فو ةكل <. ارك هان قل 4 طر باو هس هاك زرو فال

 تل للا يساتو# 0. اكليل بفاضم» فام نإ ليج لسى ايدج را "قيم قى تهاعدكقاغ مر عدل ساع لبكي اى ولق
 جايك هلي اترك
 -هس يكس كس دب مشن مب ظفر بلي هنففس ا ع بارا رهظت

 -هق رت بسر يهظ رواج فوطت*ن ريل اص اهب لبر داجس ب ذاك تاغ لأ ف طعنا ار ليربجو

 اك اجابة اسس بسه الوم وه

 - إث لامي هربت داو لي لا ويب

 هب روما فيلا لكل ونار ”رواربق افي ترض 1 داضال-نينموملا حلاص .

 أني طرشر تكسب باج لسا اع 1101 9 )زلط بج ل ترضخ 11 اكو يش وأو كهنقن ترك !ظفل_هبر ىسع

 -ه 2-في ىلع نسوي باوجارسول- نبل 3

 اتبراكر كتف كس داذههجخ انج ههضاذ لاي هس لقاك كك راسل توي لو ةاءرفكس داو زور قتل لا ابع نبا تختم
 حج كيك كتراطفا كك *لاع اكرادو ذودهس

 هدد صموبتآ سلس نول رضروا امد لضيظي نشيد سك 7 كس فلابم رطل ركفوم هد ند دل ءارث كا احوصن
 .حصنلا ىف ف غلاب ىا روكش روبص لجر#< ل“ نايبلا ور ل تل ك قداص حبك سا ش لع ل ءارق رئاوتص لوثر
 اناحوت لاف تتيبن انا جيد ىرن آردا نيب حس عررش تدارك حرم لولاك وقت لع بنتارم لكسب 7 حررط كى وقآ لب تس ارف ىلاشاق

 < 27 كل وم انك داس كي د: .:ل َنللاوج اج لكن هانكس دوجورجيد قرت ًاروا اناج زاب حس لومانك جيد لولاك ولة كاس

 حر وصنلا ةبوتلا_ب لوقت مل ور اند انج مر ا تورث ل نامل تن ماني ل 7002-50 0

 ىرصت_ نال ىب قرش كي ءاور عروفرمو تف وثوم لاي ناءاروا هبا هيلا دوعي ال مث د ىيسلا لمعلا نم دبعلا بوتي نا

 1 هل ور عاكف رك شدوا تمادن 4 - كب وأكون فالف لس كلم تا كس تشارك نون لك وأ اور

 يا ل ا لسلك ماد نروا كتاكد انك ا كل كس هدتتاردادراكرل نم هتس طش كسب والي دن لزم

 نا ىلع اعمجم ىضم ام ىلع" امد ان دبعلا نوكي نا ىه خوصنلا ةبوت مكث كيك لل ترواجسس لم فقاوم رش ل اهيدج لاك
 هيف دوعي ال |.

 نيرا كير كلوب -<- رقاب جاد ناي كس كس خالك مكبر ئسع مكسفنا نوحصنت ةب وتل ب بيس نا



 00 14 <61 عر ةروس السوري ش تش نايل اجر يتحرر شوادجب رت نجما

 هام

 اونما نيذلا ايو لاعاياكةاجو#مفتاتسرلمجى عسي مهرون ردا-كاجايكف فورم عملي ينل! فطعاكس ارك اونما نيذلاو
 ع كا ؛ مهرون روا ادتبم هلمج
 -كح لبر كاعديرركر 5 نانؤمر نجر وناكن يتلا زمن 0 تلج ارم ماما انل ممتأ

 -<س تاجا لل ىف فقيسلاب دايبج ربك تاس نقف نم تتو لس تدور نيقفانملاو

 ئانيطق ىبن ةارما تنذ اه لج لوقت نابع باب لبتتامةذعس تانك نايك داشاركبكن يدلا ىف رض امنا
 قتالي قده طا ننتج لري ات رفك ذا

 31 تنل ورم نت ترف اتبروا لل عقر صن تارضعتيس رصد رواه راش ل ره جرد ب 1000 0 ,هيف انعفنف

 قال سرور كى إ داب

 -اهقيب ايانبانقلخبع انخفن ْنحكا_هللا قلخب

 ل ىلا تح اط كج ياك عن الن عموله حاج اهنا رك ايا هلصنل__ سا: سكيس ل كم السلاديلع نورا لق. نيعنفلا نم
 لودر“ 5 م

 ماا كس ل وروما ل لاك سانا قرف لي: هانم قلتم ىوتروغ واس كرو 407 0 . . :تنا أطار

 ار حس لاله[ ت ارب راو زا لخ لاردلامتنايياكم اه افاد ذم بتزرعي غال راش تدوس ل ار ل لووول لل ارواب

 لاعروجر يي روطم اع رج لس بلاط لس راو زا لي تدوس للا حرررط تا تيل ادار ل لالا نع ا تلي عظيم «روأهتس

 - كسوة بسنت ايما تا يسوس لوو ل وفود حرر را جسدي 5

 نيب مسقب ناك ذل ىلا نا دع يسيل راف فرط قوص “بن ايقررا ذر تاياورو لوزن ناش

 ىلا 28 هللا لوسر لسرا تبرع اهنا اهل نذاف اهنبا ةرانز ىف ةب هللا لاوسر تنقاتس اهضقخ موي ناكامل هئاسن

 بابلا دنع تسلجفاقلغم بابلا تدجو ةصفح تعجر املف اهيلع عقوف ةصفح تيب اهلخداف هيطبقلا ةير ام هتيراج

 امنا تلاقف فكيكييام ملسو هيلعدألا ىلص هللا لوسر لاقف ىكبت ةصفحو ًاقرع رطقي ههجوو ع هللا لوسر جرخف
 ام اح و ةمرح ىل تيار اما ىشارف ئلع ىموي ىف اهيلع تعقو مث ىتيب كتما تلخدا كلذ لجا نم ىل تنذا
 فكلذب سمتلا ىلع مارح ىهف ىل هللا اهلحا دق ىتير اج ىه سلا كب هللا لوسر لاقف نهنم ةارماب اذه عنصت تنك

 ةشناع نيب و اهنيب ىذلا رادجلا ةصفح تعرق © هللا لوسر جرخ املف نهنم ة أرما اذهب ىربخت الف كاضر

 ملف تأر امب ةشئاع تربخاو اهنم انحا ردق هللا ناو ةير ام هتما هيلع مرح دق يم هللا لوسر نا كرشبا الا تلاقف

 كب ييطخ لس ؟اهق نايياكه ريو بيض نابل حرور وسم لابي يفرك اضل ىلع ءازجلا يراد لوسز اهقاطت مك

 0 ا كل را لوم لن 'ترايغ

 مصقح عل رادع ل عر 3. تلاع منايبلا ور نك < 2ك تسمح دس كادوا دام رمت يي رايكم ب ري وم رسول اكتمدايخ

 ا لت مولحم عج رو تمرت لإ



 اماما 20 رت روس مل رسمي مو 2 لج, نا الجري نرش نمل

 . ىبنلا اهيا اي هللا لزناف اهمرح ىنح ةشئاعو ةصفحو هب لزت ملف أطي ةمأ هل تناك م هنا دهس تياور لولا ترطح

 هصفح كلذب تملعو ةشئاع موي ىف ةيرامب الخ مالسلا هيلع هنا . ع حررط لا لصف كوقاو ليت تاريخ كي

 هب تربخاف ىت أرما ىدعب ناكلمي رمعو ركب ابا نا كرشباو ىسفن ىلع ةير ام تمرح دقو ىلع ىمتكا اهل لاقف
 اضيرم رمع ناكواهتبون موي ةصفح ىلع موي لخد مالسل هيلع هنا ليق و تلزنف تلزنم نيقد اصتم اتناك و ةشئاع
 ةيرام مالسلا هيلع بلطف ىدهازلا ىف ام يي هللا لوسر ىلا هنم ماعطلا ىتاتلوا ىنيحلا ىف ام ىلعاهيبا ةدايعل تبهذف

 فكلذب انم اض راف نيخيشلا ةف الخخب اهرشب و اهلج ال اهمرحف اهيلع لقث كلذ تلمع املو اهناكم ىف ةيطبقلا
 اهناف اهعجار لاقو ليئربج لزنف ةيرام تيب ىف ةليل نيرشع واعست ثكم و6 ءاسن لزنعاو اهقلطف متكت ملف اتمكتس اد

 ىف اذكه اهنم ىكتشا نكلو اهقلط هنا وا كرادملاو فاشكلا ىف اذكه ةنجلا ىف بك ءاسن نمل اهناو ةمارص

 -ةليوط تاياكح و ةفلتخم اصصقو ئتش اهوجو ماقملااذله ىف وهرك ذ دقو ىدهازلا

 اهدنع برشيو شحج .تنب بنز دنع ثكمي ناك ْيبَج هنا رباج نع < قرموو لم لسلس نا تيياود كى راقب منكي
  ىبنلا اهيا اي تلزنف لسعلا مرحف ريفاغملا حير بكدم مشن انا هل نلقف ةصفح و ةشئاع هب تئطاوف السع

 - ديج قيرط نم تاي مل ةيرام ثيدح و ةدوجلا ةياغ ىف لسعلا ىف ةشئاع ثيرع_نّ ترف انما
 نم تاي مل اهناف نيحيحصلا ريغ ىف ىورملا ةيرام ةصق ىف ال لسعلا ةصق ىف اهنا حيحصلا _ ل 2 رن ىوون ماما

  حيحص قيرط
 هتمدق ا و ًافيطل ابا رش هتبرق اهوي 2 لخد اذاف لمعلا بحا ناك 2 ىبنلا نا-<س ردو لصف[ اا لش امتا تا ريغ

 ”ةصفحو ًالشئاع ىنعا جاوزالا ضعب ىلع ةلحلا كلت تلقتف هيلع نسحاو هب برشف ابي هللا لوسر ىديا نيب

 نلق مالسلا هيلع لخد املف روفغملا حير كم اندهاش هل لوقن مالسلا هيلع انيلع لخد نا هناب تفلحف امهريغو

 ٌبنيز تيب ىف لسعلا تبرش نكلو روفغملا تبرش ام مالسلا هيلع لاقف روفغملا حير كم اندهاش هللا لوسراي
 دنع لسعلا بارش ليقو اولاقام ىلع تلزنف ٌلكاالهللاوف ىسفن ىلع لسعلا تمرح ظرفلا ةلخن تمرح لاقف
 كب نات ىواضيبلا ىف هب حرص خلا ريفاغملا حير بكنم مشن انا هل نلقف ةيفص و ةدوس ةشئاع تاطاوف ةيفنحلا

 - نلوم لب و4 ل ذات تءايآيي لم دعا رولا لوم ع ومب ل او بسيي

 -هفيض ىلع اهل الدو طول ةأرما ةنايخو نودجم هنا اهلوق حون ة أر ما ةنايخ - ل ار ابن ءا- امه اتناخف
 - ناميالا اترهطاو قالا انرسا_ل كبك
 اهتلظا اوقرفت اذا اوناكف اهيلجر و اهيدي ىف ةعبرا هت“ ارم ال دتو نوعرف نا < لوقت هيرب وا نوعرف ةأرما
 نيع اهب لبقتساو ىحر اه ردص ىلع اهتعضوا وادات وا هت أرما ال دتو نوع رف نا ٠ < تعاور ئرسو» . ةكئالملا
 روا . ةبجلا ىف اهتيب نع اهب هللا ج رخخف ةنجلا ىف تيب كددنع ىل نبا بر تلاقف ءامسلا ىلا اهسأر تعف رف سمشلا

 8 ْ ىف اهتيب ئرت تناكو اهتحنجاب ةكئ الملا اهتلظا اهنع اوفرصنا اذاف بذعت نوع رفق أرما تناك . <_تياور ىناملس

 -برشت و لك ان ةيح ىهو ةنجلا ىلا تعفر_نإ تك ناسكن ا نستروا



 عارم 14 98 كرت ةروس ارسطو 4 لوم نين اجر يستجد لج رت نملك

 -2- اجه فير ل كس يد ذو اب لس ناو بسد حب كس .ر عوق رابغ رداع قب ترطخا 4 7 0

 اوه لومتم وم زور قر -اوهرفقو ل ف رف لئلا ايكو لوبنا_ااوه مولعم_ قر وكي لإ. لح يشن تر ط7 زور ليأ

 ليك يامر فس صفحروا ايد ذوقي ف فقط بآن انج د لي د ذوج# انبي رش ار واقل بآل 0 تررطت>روأدشت اع تررط>
 ريكو كدا قوم رالطا كسك يشن. كك رف يخزن -كل وبي لو دنس آل وم تبرك امكم أبها ركن ايي دبش لاب كح بن
 هدازمت اصروا مرت طق يآ - | لم لوتس” يطبق را دمتاكمتركا- عرك نوكأ رالطا كا يدرك شل ةصخح- كل وم
 -[[ركت مرا يلظا اكن عا اسكس لرسول ا يدرك يول صفحروا- يورك تست يرن ةهق ب 1 للا صو دلو كميتاربا

 لكالاع دبل وكتاب ب شتا فس مليار فلاب” ص قي بآ-كد ,ليقح قاع حررطخ راب يصح ترحل
 ٠ ةلاق ثلا ايا رفذ_ يي ب آ- اكوءايكل يح فرط شت اع داش اهك فس ل 8-2 ور ا ا 1 لا

 -<جقدراطظا

 0 ال ورك يلم اكل لش ل نبل كدت اعدنباي يواذا ل كت حرايمولز جراب هدول لل الط- مكناميا ةلحت....... م 5

 اركي راش نبا شكس تفر لاق روضحرأم ب لالا نا عرش و نب تحلل كلب 3

 هك لوادي واير ف رحل سا_انوج بج وماكو - انت انوم مكاقووسا ليا كل 1 تما« دنع ار طاخاك نا زم قون كج جراوزا شب
 َك فام موت اي ىقؤا فاظخ ل ارمخ د لبن اجد مدرك زج ماج كيا كيك تدع لا دك ترورض لك ىلا لا شخ كش سس تاس

 -لاءاهلد

 اوهرحت الع ماكاو مامقاس لال مرداس كي رز الان 0 ماعطلا لك تأ آوت لوانالف اكس نم نومي شلبي

 -”ل وج لارج لع شلاول اكو يامر في لوماسرلمارتولربشيوا نيس لع لاكومايا رف قيم ب ًروا لؤ كك ر زك يوت اوروع تابيط

 هجئانج ده هرافكي جاي دا رفرليس ميركل ا 2ك اعتس قرورطانجج حس للا قس مك ثلا املك دوا دس متي تدوصربب
 -داررطاز آمالغذةتط بأ

 اىزرو فاظك < تاباك ل الغادوا مركت ان ل يال, ضنك عاو ضعاف ......:تتاقرم لاق ترضخ

 حايك تكبر وا بكب سل قوم هدايز تلايقروا كدنمر شبك 2 ركل وأو ك اروا كتاب د آ ليني مر اتيان الا ىويريذل

 لوسورثلاح ايدج لب لوم بت ارو بوك هدرا ايد نسون ول وي روأ- 17 //| لرتمرت كوم لويرتل يي نم اوايسآ ل 31 ليك موك

 هدهتس اي 1ث تاياور لطتتوج نومض اك الخد لب ايه شارب كولر وامك اجت امج ترورضي_لى دالك ىا؟ لبن اجايكم  قوالظ ف

 -يب اهانوم روك بت لي لاهم كس لضفإب ين الغنل_ سا ايكريفسو كا ترضع ويش

 كيت كل لل ذو ف رطل يأركفس سس لازتخا لد راهبتايككيامرفولا ص فحول اع جرف :٠ :رثلا ىلاإي وخلا
 تاكرب كني راورك ب زكرم اكت ءارج وف لفت روض 1 زر زاز كفاك كلي ماب آركاشب حس لول بت كرسود

 500 لركس لورسدروا ل ايوب فأل وقتك لورود لكيم روط لا نك نس زج نمت ت تيايودلا لوسر بح_سب ركل“ اح

 .. لاق روض < يرتوي 7ك ماقاك لاغاني كد 5 : قون رذاك عرار 2



 "!انار بتعب [4| "اذ مكر | ةروسم ؟لح رب ماع مسا 7 رجم نامل زجر يسفر رهن رسوم نكاح 00 0 - 0 0-0 م 2
 مرح» هك مص مد سبب بيس 2 را م بس ري مس ع ببي

 تس تاكا 8 قطع لاش رم للم يطال دي عك "جس دقشس أ اسس قدرت تاب لتر از لي متوال 1

 در متي تسلا هتك جيس ردو ريو لازتعا ل تيل لكلا رفيربتوكث اوزا

 نال لس + تس ارظن يلوم تسب ءادتبا بجرم ما سرااءاع دس قوي هواش هيلع ! رهاظت ناو... :لايكيجب تزاندلبك

 ل مك ا رك سدو اسوم اثم ا نتخا لايتروصير "وال طخ تمابنراك نأ قو اج كد ذو لصف كان
 رمالط#بوأب لايئادراكك م م 6 نأ ميتا لايام كر نار ئاخ لاعب باب ني اعبطى اقوم قكم
 كب تحاك لا نسا كل 7 لا نامل سلب كي تش فشل كيني شارامتف لوف س كالو كردايت- لد

 دبا دو ابك« ٌقارصم اك او ا بف افمسإ لتر وأ هت ناك اك فيرا قوم سئركر اري لاا
 50 7 دماج لك سرور كلوت نجر كر + بت مب تت قد كك مدس قت لاثأ وو حس تيبس انم لكل ولدا زج اص

 - تس هاف 111100000 3 0 ما اال ذ كلزايدإ عتاب كتشف رواع سمكس لأ مهطساو

 0 0 52 وأ ار ا تلوم هر ن يي دهوك ودرس آلا ' التان ل أوروبا نكقلط نا هبر ىسع

 4 دقن نابع كاع هدرا لايديز بام ل كرت ولج ادشلا | كوهترواب دلل اء ب اي قراصاروبك
 00 000 نكنم اريخخ رو اهلا بي بورش ا ريفا سال اراس لأب هرم ضحك اركز اك

 5006 د لاي د يرتب لاقت شا أ تيل ! دترلا لامر مب متروك يرتب حس جراوزا لفل

 تل رق لس لام تنس ناعيا راارؤرل ا الرمان كن 00 مكسفنااوق اونما نيذذلا اهيا اي

 نر رو لا عزم كازو رووا قابل | انيرارزير_كح وم

 هوك ل اب ركدرو هس ضرك سرب ا! قوش ردا لإ زوعير لامر ءاكاد- »باكر تضفي يم .ظالغ ةكئالم

 دل جاع حس لك ادق ص روا لك ئروأ نة كى زو فالغ كى مكن

 00 لايخاكت اذار ا دعب ب ةركاج تست لايخاكو انك ار ل لوك سس يب لع لف د قرص _اموصأ رو ..........: قي
 ومش هدارا كرك از وراي دوك ين قر دارا تني كس فل زوم هانكس لكس لوا ككءاتكروا قله ررسكو كب لعب لوك

 ل ته تر رتر كرتبلا_بسرورض رض تو دارا مذيل ركن دانك 2 1 و ل اد وطخوارككرلا الس ل < -قرورف

 تنس ناوأ واله لس موصخم 26 يل ارك كو وافر تش جن تسر ونا اكل وركب ان لوب تدرك اكس كرورظودارايب

 هسا قرورتتمي ينعم 2# لعب وردا س تدببص وما رك تك الكوب رما- لو« ماعمدايز تجاعالب ولكل لاءوتدشد زرسوانك تس س

 ديول م تحس هانكروا سانام تمت م رطل - يملك تسع الع لخبر ب موكا ل

 ول ثا سف رص لابي - ايلا ها 2 راو زنا العام الب كس ماا 14 ايل: رك وي سلس كاشا- ايكىانبكاكى ب نتن اونما نيدلاو

 رواش ل ”ايياهس قت وهنا يد : كه سيرتك يقيد ارت مالو نادم

 دارمي لزم قسيس نيو. حرر ولا تس هداك نيرفاكلا ىلخ + ءوسلاو مويلا ىزخلا ناتي آسجسدارم لاوس قرف ان لاوس
 طلت كتم كسلا ل ا ندا

 ناميار وشاء اكل ل دك اعدرر نو خبت .كلق نم لكس زون نم اوماطعر وف كي تدك أ لعرب ل تلطهايق ل ممدتا اهبر

 + ا قى
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 1 ريب دوا ٌكساو رد لع تسل تشوكر وا رأت يارس لع نلرب داس ولو شب لوك لت لد نامارول ل تمي ب-ةك كتر ا

 نوبانك كوم جسدك نامياروف كوكا ج آل بز الانام لشعر زوداكل وارطسر اكل سس ىاارواهتسس ماع كس نام بسد مانغا
 لس نا ضب لل روتوو ل جس مك واوس هد يكس فس دم ن لكي تجسد لاب دوب كشري ابدا ناكمئااج ل رذودتس »اك
 رونا كيس نكسوا_جس مازوت لاوساكت بياض لع مزاولرواههس سس لي مزاولكس ناميادوج د انبد لاب دوفاك ارولو ةميلاثم تدون امي

 - وب لست لف خر زورو ل وف السراي 2 رظىكرافك سد تعال ى وم تلمسلا

 لكس كك عرالطا لك فوم قاس نااروا هس داشنا كس .زتروطبو يقم روضت ل شااوبب مولعم اوم شضوغيماكراذك نيدلا اهيا اي تين
 رك انا رف قلب ب رداو ركل كس جا رف وردا ىلاختشلا لج ىلو+ قب نق لو خ من لاف روضح يوك بن قس نيقلمورانك
 كة اج كراش ليس وكل اهي سامة ل ايي بج كيس داك

 لوم مولعم ث ايدد حس مكيلهاو مكسفنااوقتبآى ريدا 05 تسر لعب اجسروا زج لص لمي اكن لاا

 تلاالووج حرالصا ىقي اووف كسور تكسر سود <س ب دوس قااطم حمل الدوج ىراورمؤ لك حرالصا كل ولاور كرب كلو 5211

 بجاو كس تروص هرسودال الج ص 9+ لاو قير وطي ىئالطم تلاد ل موك مايطتو ماسلا وق ركاوج_ملوي مولخشتسس اك ارا

 ىابت لوم كد لسمك ض سومو يقل 4, السوس كيا عل وم سود 208 لوم روك قا رص رايز كلر كوم

 ا و اليت معلا لات اسوم وكن يقل لس السيخ وسوار سود حرر ط كاس تارخآ رالف ف داع لش بارتغاك نيلئاص نا
 اصر يفي عراص ىكتسسدرسدج نسم ىتك ندوه يايا ىراوت بشار سنت يارا اكس ياحي ليث تما احلي نا كبت ليي
 ناجح اوم عر زاصاركل وورم رن بج - لوم فارم حرالصا كا لودرم حرالصا لإ يك لورود اشك هو لو لب ساو حس

 - لا يدار فيصل رنج كس لقروتالامجا ذ لات نتف كنك ةرد تا

 رسوسوار سن حقق كس مرت ,رزفحر وا ايكو 96 روورسومو أر سود هس مقل سس قوم 11 نوكرفروا_ ايكو مرودبش لبي وصت ل لول ومب ََى طولو روت

 ركب اخوك دوره ليسو سنس سر واد كيسدام رف ناي تق ربفد سل َك لال التجاوز لش سوسو لح لتوج رواايكم 9

 -_ لارو لوم ضاع عرالص كوب رالصا رك كتي حرالصا فقل ك الس كبي هس كك رالس لبس

 رك هس دنب كيت يك عر فروا طولت ررطح_طول تا رها وح ون تر ما... . اكرر لاما نيا لترى بى

 كس لدي ود ماع-اومايكرجب سلاح ليرشكس لور فاك تس لوركد ادق قل تدق سكس نارا سصفانم لايديت لش لوكس لاو
 تررنتت وي كنور كو كس نا-اكساجندتس كلا بازع قار ذ تيمجو ز شراك وربمغتت_.ايد ليكو لع خر ذود فس لا نادت

 هيدا كوي ل مرج كس تل ايخو تررارش كر تواخ تشرع ىلا احدت س 55 ارشوكدتواخ قوي هور اا رج وس اكن لا ءرادت اياك ريسأ

 تابيطلا ل رون ةروس وكل لس نالتويك انس 2 ك1 تاريطم جراوزاهمتلا لس لل ديت كس طولو رون .اج ايلدن متدرب _ لس 6
 دكة اج ككل ايس يللا ذاعم لاثم كى ديت كنار فول اجايكمواريباركً رواج. جابك نيبيط
 يق لمكل اطر وكن وعرف بحب شرعي نصتاتشم كن لادوا لتر اكد لكن ادوا ىو ب فلس لونا ك وم ترط>_نوعرف ةأر
 قدوم لاكي وكس نال ثييدع قدرك ريس نير ف آن اج لن ر يشائراج ل قت ليو مدن لتس لو رك ايكا تب لمي لوي ذا تن
 نبا ذ_ لات نقوم لمتارقتما حس تكرب كل مل تجر -اهيف انخفنف < اك كذاك عد هتاس كس نا كف سشلا جس لك در

 هه لع

 0000 14 "؟ط مير تأ ةروس ارامي لهلعز



 امسح رسم 14 فل 0 رنا ةروسء رسموا ا الجريب هرم رت نشل

 هذ نرسل فن ؟ حس نوكأ سكس لابس بدي دنج لن مترك تدوكرب رثآ لا كتو تااذنلاب ثور وا لس لاف ل يب رف بون فرم
 لكن ابي رك يسلك ث ياؤشتكس سس حس نذل ايو تفع لكنا هس انك غلب تمابفي ل كك لابي ركل تكس جرف
 روا اتوب ياك س تنفع اظفلاكى دك اي كلم وورا_ليذلا رهاط ٠ بيجلا ىقن نالف_ ل كلوب برع ايد لك اراك
 لوم لكشك ساكاب 6ك ابك نما

 هل نوم ناصتن ىوايندانباك وكت تيياعر نتا كدر ود ككاو ولحم سس نتا مرحت مل ىبلا اهيا ائ.........:كولس فل اطل

 -لث سو بارق اظهر تلك

 500 لدار لتس لاب يدان تدام كنا للا ضعب نع ض رغا

 -ج لب بوجوك_ سل امنسوأ_هللا ىلا اوب وت

 -وهد تع اطل اي ذا كبت سكت ذانري بانا كس لس اوومولعميس ىا_حون ةأ رم



 40م





 تاو نما شم حمس مف مفتول نمل الجر يسضت وصب تنال

 4 ربتؤ»هراب تسرب ىذلا فل ربتاظوراب تس ريف

 ٠ لوزن ن اشو لشن

 ل ا روجوم نزاع

 ماتا كدت

 بس تمول كدتلا لق دابرب نع ذ
 لو لكتس در نم ذهني

 < للاكل لاو كرش وادعوم بيا
 ؟هدت اذ ايكو ورفاكداب ربي لومداب ؟نلارطسم

 تالاورو لوزن ناش

 لإث شاول ووقف اوثك اول دوك ضنا لوسر

 ش مل قل يت ثنا لوسر

 6 نمت تسمتتو تقط اع نكي حس موصري تجارب

 لت اح لوم جوت قال ل الخاو لامعا سايب كتلودو لا
 لو كس وعرمارب لوود راكد انكر واد اكزيي بايك

 قاس لبس تمي
 ازم كس دكت ودك

 مكب تح
 حان دير ظن ران دس نورظن كل جوك قي ترضخ 1

 ىلا بارطعرب سوح وآن امرت

 هملازاكيش للا

 تكرد كلوي ود

 بايدك

 < قر لكل لكل وجت ا شيبب ل اينو
 لرفاكى ب دوا # #7

 _-ع جرس 2 ا ل 0 و

 اكوا ذب انك ل داك م ايف

 هارب دولا ناش

 ك6 ارتيا رك انج اكو

 كس نو در ل ؟تومج مكاو ورفاكو اوم
 ياك اكاترت
 ملازا كبش .ليا

 تر مقل

 حراردشما

 لوم ناش

 كل ةس كار تاثانج لكي نانا

 ملازاك كاب

 كس لوجه حررطود كأول قوص لس نس وم لذان 7

 زايعا نس بع هسرسوداكم السا

 5 وجاد رهام ف اكدتلا حررط لك ورسود رع

 شرف لم تلاسررواحرالبا
 ثحب بين
 تظافت ىو

 تامعاورو لو زن ناش

3 
 قاس ًاروا < قر اوشد انك اكتار

 تدق ريت كى راديب بش

 ني ةكاج ابكر قاب شا | 2"
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 متفرع نيل اجريت شو لج رت نايل

 ىلاس دعب كس قراوش

 تااورو لوزن ناش

 هس لوم زارنا ثا رصودلي | لافص كس موا لوك

 لرسول تيك ليال

 لابخ ريلي يلو
 ل وموداح كس لاا ج ىو متر لي فاز ىن 1ث

 تلاد

 ؟ ب ررقم لوك شخ رف لأ لث ئلذدد
 تلق وتشرف ل أرومتس خر زوو

 ىو لدي زلم ناميا

 باو7 ثاكاص

 1 نانا # صاروا نثرت

 ؟ لون فل لس ماذا كرف ايكرافك
 ىزا تاب ى است
 تاباور لوزن ناش

 تيبس انمى ومت

 ترددت ل اهكاكشلا

 < لزب تنك ع لسع زك تماق

 < تاكد كريح تلاع كن اننا

 رجطوب مقل امالك

 تاعاوتمو اقم تس ريف

 رظنم كا انلومم اك ناو

 نك ل قاما

 تمرر رول اهلي تررطخ كن انا

 ناش نا لم تر ارو لح راربا لاين

 تركو لثروا ينصت لنج
 ع تحلو تسمح اب زنا زوحتا وحنا اي ن ارق

 ش هت (0ا0- دارا كس شلاودادا اكن اسما

 تب انمتس منوم كن لاروا سم فلم
 عقل انلوب اكتم اي

 قا كس جرب ل تايًاررقم

 نوي اما تس ياه داي ودي الاسس اناك ىق ني ز بحب ركرع

 < لش
 تلشجوو تبيبب كم يق

 3 اتناك لوس حس نوب زور



 موبرسمور ١

 هيا نان ةيكَم كلما روش
 ه ميجرلا نا ٍنمُحَرلاوَلامْسِب

 يلك ىلع َوْهَو ةرْدُْلَو كاطلشلا كلما رص يَ هِدَيَب ىلا ن َنْيئَدحُمْلا ٍتاَفِص ْنَع هزت كلّربت

 ضر فلق اَيُدلا ىف امُه وأ ٍةرجالا ىب َةوَيِحْلاَو نُدلا ىف َتْوَمْلا َقَلَح ُىِذّلإ بو ُرْيَِق ِءْيَش
 ريدقتلا ىتعمي ىناثلا ىَلَ ُقلحْلَو ناَلوَقاَهمَدَعْوأ اَعُدِض ُتْوَمْلاَو ساسحإلا ِهباَم َىِهَوَو وحلا اَهَل

 هاَصَع ْرْمِم ِهِماَقِتنا ىِف ُرْيِزَعْلا َو وْهَو هلل حط المع ْنَسْحَأ ْمُكيآ ةويخلا ىف مدح , ُمُكولبيِل

 ىرَتاَم ٍةَّس اَمَميغ ْنِب ضب قو اَهّضْعَب اًقاَبِط ِتوِمَس َعْبَس َقَلَخ ُىِذلا هبل بن َمِل وُرْوفَعْلا
 0 00 بسام نات توفق مَنِ الو هَل ٍنمْحّرلا ٍقلَخ ف
 ُبِلَقَنَي ٍةَركَدْعَب هر ِنْيتٌرَك ّرَصَبْلا عجزا م ٍقْوُقْشَو عُوُدَص «بسؤ روق ْنِم اَهْيِف ىرَت لَه
 ترذقلو رع ناز ل ينل وصح زغو ٍلَلَح ِكرْدإ مَدَعِل اَِلَذ ائساخ ٌرَصَْلا كِل

 اوُكَرتْسا اَذِإ ٍنيِطليشلَل َمِجاَرم اًمْوُجُواَهسّْلَعَجَو مْوْحْنِب َحْيباَصَمِب ٍضْرَآلا ىلإ ىبرقل اَنّدلا َءاَمّسلا
 َبكْوكْلا َنإ آل هبي ْوَأ ئنجلا ُلتََيف الا َنِم ُدَحْوُي ٍسَبفلاَك بك وكلا ِنَع ٌباَهِش ٌلِصَفْني آب ٌعُمَسلا

 ُباَذَع ْمِهَبَرب اًوُرَفك َنْيِذَّلِلَو ةَدَقوُمْلا راثلا «م ٍرْيِعَّسلا ٌباَذَع ْمُهَل اَنْدَعْعَاَو هناك ْنَع لوم

 ٍراَمِجْلا ٍتْوَصك اًركنُم اًنْوَصاَقْيِهَش اهل اًوُعمَس هيف اًوَهلأ ١ اذ ئِم «) ٌرْيِصَمْلا َسْئبَو مسه
 آَمْلُك معلا ىلع بضع لا نم عفن لضآلا ىلع رمت فو يمت 7 ذاك ىِْعَت (ءوُرْوفَت ىِهر

 ْمُكرِذنُي َلْوسَر هم َريِذَن مكي ْمْلَآ خيي ُلاَوس آَهتنَوَح مُهَلاَس مُهْنَب عنج ٌّجَوَف اَهيِف َىَقْل



 مس انا رس تلي ١ هه ” 9 فلما ةروص عقب توري "5 مترج نم الجريش شو تب منت

 ا ا ل و هاش وعم ل لل تحل هش ام لت ل لل 7
 ىف الا متنا س نا ٍءىش ني هللا لون اهتزدللو اهداك رب زجلاب اجرا ىل اراك لاعت هلا ٍباَذَع

 مالكا 00 ناو نيدكتاب اوربخل © :يحرافكلل ةكئالملا مالك نم 0 ْلا لمتحُي 8 ريك ل رلض

 بححضأ ىف انكأ اه ركفت اع ا ليغوا 2 ءامِس ىنأ ْعَمْشَن انكْوَلاَوَلاَقَو لل امكن

 ءاحلا نوككسب اقخسف رّذعلا دكت وهو ”مهينذب فاريتغإلا عفني ال ٌثتايح اْرِفَرَبْغاَف :..: ريعسلا

 ::رئاحي ْمُهّيَر َنْوُسخي نْيِذْلا َّنإ ىلاغت هللا ةمحَر نع ِمُهَل اًدَْعَّبَف #٠ روس اي اهَمْضَو

 ىلا 2 :ٌريبك َرْجَأَو ةَرِفغُم مهل ىلا ةيزالغ ُنَوُكَبف اًرِس ُهَنْوُعْيِطيَف اعلا نع دع يع ف ِبْيَغْلاِ

2 

 َفُيكَف اهّيف امب «خأ ,رؤدَصلا ِتاَزب مُيِلَع رئاغت هن وره مكلف ”ياثلا ١ هيأ اًورِصاو ٌهنَحْلا

 دمحم هلا مكفشسيالا موئارم ضب ُمُهضْعَب لاق ٠ نيكرْشُملا نأ كلذ لوزن ٌببَسو هب متفطب امس

 ١

 رفا اي ريل يسب تسلل وو ايدط ل 2 ب ورع نشا
 ِهِقْرَر نم اًولكأو اهنا + اهبكاتم ْيِف اًوْسْماف اًهيِف يشمل ةلهس اول 1

 ةّيئاغلا ليها تردولا قيمي مكنمأ دارو ملا يد وشلا هقازأ مكلجال ف

 قسَخُي نا دقو اطلس ا هد يا

 ٍءاَمَسلا ىف ْنّم متنما مآ مكَفوُف ْعِفَترَتَو مكب كّرَحَتت »و رْوُمَت ئه اَذِإَف ضْرآلا مكب نَمْنِم ْلَدب
 فيك باّزغْلا ةئياعُم دنع َنْوُمْلْعَتَسَُف ء اًبصحْلاب مك 2 رت اخير اًبِصاَح ْمُكَيَلَع : 0 ا

 ناك فيكف ممألا ن 2 مهل ْنِم ْنْ : رَدَلا نع ُدَقَلَو خذا أ باَذَعلاب يراذتا هاء ةريدن

 ىف مهو ريطلا ىلإ اوُرظني اوَرَي لَو ٌقَح هلا أ مهكالإ دنع ٍبْيِذكَتلاب ْمهيَلَع ئراكنإ ةرمزٍر يكن
 ُ عقم : 2ع 30 دع 2 5 ىف مما اا < 1١ تأ ربل 00

 2 ولا ع ل راَم ٍتاَضِباَقَو ٍطسَبلا َدعَب َنهِبَحِبْجا نضبقُيو ْنهِيَحِنَجا ٍتاَطِساَب ٍتفص ِئاَوَهلا ج
 يل : وكت

 توب ا ٍءْىَش لك لإ ِِترددب ٌنْمْحّرلا لا فاو لشتلا ناحو

 يلد ىذلا ١ اذهل ما نناتاغلا ركل و ةقلاع وب ذل كايين ىلع اولا ضوتلما

 ع نْمْحَّرلا نود ْنّم ٍدنج ُهَفِص ْمُكّْرْضَنَي ُىِذَلا ةلِص ُْمُكَل نارغا كد َوُه اذه
 مهب لِي ال ٌباَذعلا ناب ل اطيل مرح هعو ورع ىف الإ نورا ا نإ كل صان ل اة

 لَو ٌفْوُدَُحُم طرشلا ٌباَوَجَو ْمُكَنَع رْطَمْلا ىأ ُهَقْزِ ٌنَمَحرلا تكلّسمفآ نإ ْمُكُفْرَرَي ْىِذّلا اًذه نم

 نع دعت «مطرَوُفنَو ربكت وع ىف اوُداَمَن وجل لَ ربع ْمُكَل قِزاَر اَل ىأ ْمُكفْررَي ْنَمَف ىآ لب ام هيلع
- 



 , 7 3 7 مل

 محار ت1 4 "كه كلما ةروس؟ ةرسمورإب محا مفر, نيلي هينتدر شوج تربل

 ٍقْيِرَط ٍطاَرِص ىلع اِدَدعُم اًيِوَس ٌىِشْمْي ْنّمَآ ىذه ةِهْجَو ىلع اَمِقَو اًبكُم ُىِشْمَينَمَفَأ ّنَحْلا
3 

 عسا : س

 ْىَأ رِفاكلاَو ِنِمْؤُملا ىف ل َنَمْلاَو ىذهأ ىا ىلوألا يح هلع دار جمرك نحر يي روطتت

 بوَلقْلا ةَدَيقلاَو َراَصْبالاَو َعُمَّسلا ُمُكَل َلَعَجَو ئنلخ ُمكاَشنأ ُىِذَّلا َوُه لق ىذه ىلع اَمُهي

 َوُه لق مَعَبلا هذه ىلَع اًدج ْمِجرْكْش ةّلقب ٌةَربخُم ةَقِناَتْسُم ةَلْمَجلاَو ةَدْيِزَم اَم ؤَّنْوَر *ث اَم ٌداَيِلَق

 اذه ىتَم َنيِمْمْلل َنَّوَلوَعَيَو باَسحلل ممم نورْشحت هن هيلإو ضرألا ىف مم 0-2 ْمُكَاَرَذ ُىَذْلا

 ريد انا آمَنَ دْنِع جن مَلِعْلا امنإ لق هن د َنْيِقَدَص منك نأ رشحلا دعو ُدُعَوْلا

 0 ف يرق َةَفْلُ رشَْحْلا َدْعَب ٌباَذَعْلا ىأ ُهَواَو اًملف راذنإلا ْنْيِب +002 نيبم
2 

 ال مكنإ هرم َنوْعَذت ,راذناب هب منك ىلا ُباَذَعْلا ىأ ادله ْمُهَل ةَنَرَحْلا َلاَق ٌىا لْيقَو اًوَرَفُك
_- 

 ل 4 متي َءَرَأ ل ل اًهَعْوُمُر َوْفَحَتل ِصمْلا قيرطب اهنَع َرْبُع ىتاث لاخ ةياكج هذهُو

 ِباَذَع ِْم َنْيِِفكْلا ُرْيِجي ْنَمْف ان دعي ملف امحر وا ةرديت انك اناني قوما نم ىعم
 و

 دِْعِءَيلَو لاب َنْوُمَلعَتَسف اَْلكَوتهْيَلَعَو هب انما : ٌنمحرلاَوُه ه َلُق ُهنم مهل يجمل ال ىأ »وبل

 ْمُكْؤاَم حَبصأ نإ متي َءَرأ لق مه مآ ملا م رن ٍنبَب ]نيم ٍللَض ىف َوُه ْنَم ِباَذَعْلا ِةَنْياَعُم

 هب ىنأي ال ىأ ُمُكِئاَمَك ءالَدلاَو ديالا ُهَلََت راج < ِنْيُِم ٍءاَمب ميني ُنَمُف ض آلا ىف اًرئاَغ اًرْوُغ
 0 3 نر 5و

 ىف َدَرَو امك ْنْيِمَلعْلا َبَر هللا ن ٍريِعُم َبْيِقَع ُىِراَقْلا َل 1ْوَقُي نأ ٌبِحْتْسَيَو مُكَدعِنَي نأ نوُركنُت فيكف هللاالإ
 و

 ىَمَحَو ِنيعُءاَم َبْهَذَف ٌلواَعُمْلاَو ٌسْوَقلا هب تا َلاَققَنِربَحَتُمْلا ضب دعها دنت رولا عيت )1

 هِتاَيا ىلَعَو هللا ىَلَع ةاَرجْلا َنِم للاب وع
 - لو تاب اليل لس يكل ةدوس

 مترلا نصرلارثلا مم :

 ( ترد دقو تنطلس ) كلن مانق لي ( فرضت )ضعت لح لس ( كاي حس تافص كقولك )ناش ىلاعاذب هد 00 مجرب

 اريي له ايد لولود تاايحو تروم مم اي( لي ترث 10 < اهلا ديي وكت ايحدوا( ل ايند )وكت وم لس لن حس دداقب رج رج هددوا حس

 واود لش لا مدس للاي جس م اناكدض ىف تايح» تروا جس تؤم لاحد دذكس 1س ص ل ؟ناج لفن انج سك

 هذان أ رو همر قدام( ضايتد)ل "ملح نوتيع عزفت قت قاف تروس وو ان ل7

 هس ل_بسالاو تكول ( لولاو رك ول ) تسورب ذ( ل نس ماققنا حس لام رفان ) هو دوا جس ( رادربنام رف تب اكمذلا ) اهيا

 لكل وز ىرصود دوا لون اس1) لي تعنص كب طلا وأ ( ل لايم كيس تس هسرسدد كيا ) كادي كنس .موا نلاح 1 تاس
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 مسوحا تي 7 4 ت8 كلما قرص 9 بلا 0 ش متن رج. نامل الجر يحرر شوج ) ل

 لد( در «(ركنولاع ةوراوو )ركل هاكر قوس كد 0 ني كفو قرف ) لفخ مو( لم ثدانب

 ل [كول فرط ىرتت راو نط ذا ِ هي هللا 106( يد دعب )داي دابر ؟عساج ري 1( ناين. شتي ) لل

 واول [س آه بيرق( تان ز) لس ملول( لل تجد كنس ترا ل لغ ركن ب هدئامرد( حسنك. و دن مل املو لظ

 لسى نس ب كدت هد تس تقو لن )امك انب هيي د ذ اكرام كس لاف اطييش وكن لا لس مروا عساكر ساد آس لوكات

 هراتسل يكب ع الا اني لاوحرب حس اي جانا ذل يكن لش لا هدددا رعبا ركل عررط كه راقت اح هراتس ول لج رك

 كل هس نار 00 ااكراكدرو بي نيالا( عن ١ 0 كرات بازعاك يزود كس سن ا نس مكر وا( وايش 05

 نعد متسناو 1 كروز كذب لكلا ل 00 تول( 2 ) بج هس لج قربهوروا هس باذعأك ذود

 نسلم وسمع فلا ملا لعب ل رطل ناو ]

 تس لا ظفاحتاس لال #ةاجالاذ هورك وك( اكنلا) ل للا بسحب ( رب رافك ) كح سيسر( لك اجو: هس ذك نت جس
 ل ارؤ تس لآل باع سمج )اه( [يئالاو ةسارف لوك اي هس دابق يقرب( ما
 م مم )وج سطر ل ىو منيل ل ذاتي نس لا هتادغل اثم 7” اذ مترا لاو ساد ذا تدع

 كم الكس لاف د اتسم قي روان ل كا 1 تراب + ومان دانة ل وش فرم

 - ومد يزود لا ام وأ ( للسكب 9 اورق ) كب ب( سروغ) نع مرام عبروا( اي 0

 2 بيش رز او نولس )وع دفا ا ا رم ا افي حس را رام بسر )د قررارلال 71

 كلر كيسي سس لوبن لك ودل ) هيد ب لين سد كدا دوري يبس فلو: يشالب( مرام كادخ) ب نوبت ذود( جس تاس

 رواج ( تنج ) ميج اروا ترفغم عل كس نا( كح لوب كى وا جردب قلتم اطا العا ذل تسرك رادرب رفا يبدو
 ىلا كرم لوك 1ك مو تتيبج تايئرابقبس) يد آبو حس لاب كدت ولد هد ديكر كرار ايءوركت اب دكا يحج م( و0)
 ل اك اج لبو ايك( ل ناد خاكو يورك ا رتب تس ال "تاي تدرب كيافس اقل يل نانا

 سراب( تاء في) حن م كير ابووروا( عع ضربت زج لوم ك ار ىئياوكل "ايش لق ب هريشو 9 قرات )< ايادي نس

 ل( فارطا ) لوتتسار كس ساوس ( اي دانب مرن باقه كح )إي درك تول نلع ذ كل دابة لثاني( ع شاش ب لس)

 (كيكاوأل اتي نورت) لان /ارواو ءاعل ( لامر فاديب رطاخ كداب ساوج ) تس لع ىو لك اا دوا هرمي ولج

 لم ورمل نة رزرفا كب واق كلف لورق ترزق ل رز نالاب ١) م وم فوفو مايل اناج كوم هد هدايدد

 ( تر دقو تردطلس لكى أ )جس ل نلاع ا” حت اذ للا( عدل دب ح فلاولو زمر واكس فلا قر وا دمت سكس تقلا كايمر

 ساند مي( اج ايوا ءاهةركوم لوزان )هس هذ ارككرك اع زهور ل نش ذ( سس لدب حس نضل ع دال

 وس( أر يبت لاير لل ل )دن ا <.لدبح نم)ى العب 6 لس كاع الوجوب كل مفي حل

 لوتما) لبي حس نادوا( اق نقرب ل مر لسلس كس بااذعا اق سيك اد ذار عدل اك اج لكتبي لب( ب نس [بءاذع) بي رقت

 ايل( الك تقرب باذع قم ايداع د رزه اك اذن لس رك وات ؟ او سيك ا ذعار يعوس_ارخن ا الطب غن لوبا لن د ذكوبب كولوت ( لس

 نيث تيل ثيمسروا لن( سو: ل وحتو زاب ) سس: نس اليحب ( اوم ) يوا كس نادت لك يرظظن فرط كل ودنر م هس لول نا

 زل ل وم اهق لوك( تتفوك كيكروا فس الين هس لوب كس نا( ح تاضباق نش“ نضبقيءدعإ لح اليت يا )



 مجاري 1 4ك كلما ةروسب# ةرسأورإ 3 منغ لم نال الجر يبض رو دمج تنل الك

 ىرام لة ككت لبر دق قرام رك كو لاو موك ودن ير فاك عسر بم )ب اردد زج رب هد كبس( ترن ناقد

 (<بلدبح اذه)وج ( ربت )وو( ءارتبم )؟جس ناوكل اب( لو تع سد باع سكات لوقير ظعسرودروا كس كل اورداكل بي

 نوكوو الت لاشي )اوصل نترا( ع تفك دنج) # رك ظافت رابت( ع لصاك ىذلا مكن كن راكد )مارب
 < امكرعسد بع رثوكن اا ةس ناطييشا) لي لمدوض ورفاك ( تس سناك مادامت لوشن انسركرود تس كب اعلا

 دهس كود شراب قل ) درك نب ذود فب ا( نكتر )رك ؟ه دايت ىزور وكم وج جس كاوكه د! لإ 0 منابا عب نادك

 ( جس شكل اس ذود لوكا وسلس شلارك سي لسا مكقزري نمف “هس درك ملالو مالكاطبي يل جس فو ذح اطر باد

 سبل شب مطب دحام ”) ترفنروا( ربك ) رس لإ( سمت ذب حدع) سل كت فولي ملل

 ربت نمر شود)وبب راج الجرب بكس راومت يأ( رت قود تايم اهريسوج ضو هايهسالاو كود إي زري دوصقن ل زنمو ووماارر
 ( < ب تعاد ناو حس لي كاك جس كر فاك» نم لامي دوا اىدع نك قررا كالا شلع ونعم فدع

 داع كازازرو را ب كب قدر ( سك ردا ناكل رذاهبسايكا ديم ق فس يترك ته ىددكة حدب أ ١

 17 ا ل 7( سس كل < ةييسد ئرالطا كركر كتب كناري لونا «جس مفئانتسرلمج

 ( تمي ) ةدعوري ل ث تيل ( حس نوناراسم )كول يروا ذا كس كك ( كح كس باح ) لاي كح لا مروا اءاليبجي ب نكن
 لوممالاو ساد ؤ ف اصف اص حوت ليي رواج وك ئادخ لاك 17 ل- لاك يل س1( لب شا وب جس رك اكو بك
 2# اج ابكروا لح لح( وم اك كتم ل لورفا 4 ليحاو ( لير زا اوم ج1 ( رعب كر شح )وكب ازذع للا بج رج

 لاحد هرعت يروا اوم لرشح اداهك )2 2 كاب( تقوس نار 1) مهد جس (باذع) كي لاب ذاك مةضوراد)

 وك ولاو ختاسهسر يروا ىلاعتادخ ركام ذاذخرب مك كس 1س وو كف دم فج ايل ا يكريبتأس توكل تس تياكاك

 بارع كاندردوك ورفاك قل عدن بارع لبس ) #دامرف مروي مخي( ع رصتقم ار اهبتتج ريل رؤ كس باعك وم )سدرك الإ

 بيرتس لو تسرك ل كب ىأ مترو اذ اما ري للا مس ناب هع ذب هول ّيك يس آ ( ساحب لنيل وك )سس. اجين وكت
 ال ياما تل ب 1( هداي متي م )سلع كار ترص نول ( ينس باذنه تام ءاي رواد ج96 22ج لجدب لت
 لوؤروادجتإ كر للاي اكتروملاي س.ءاهقتن جس ناوكءد دسم اجب لت بع نك( ل نع ذ) ل اداه اك

 كس قراقع درر كلا لشي تميت يك رب -انكمال شل وكس شار نكن اندم ل لابي دوط م اعدك ايدج ل اب ين
 تب نع اسكر بكت ليا تمي آريس لبن ثي دعاك ايي ناي اعلا برقا لب بادجدعإ لس كك نيعمدلح بت كل

 هن يع لك ار فين انج لب ال لاك ىلإ تس قدك وا نود اب اهبل سس باجة
 -تلأرت لما لف لباقملس تاي ادوادألاهاباك

 نبات ا 1 قكصنام ماناك الغ تارروا ع كير واه قاو ماناك ربا ودم لا رو 0

 : 3 كح تس كابل وابن ابسابش
 يلفت رط كك دوربو تدارتروا لإن هفالع كس تنددقو مك 0 لولو درب كي رك .تايحلاو ت دوفلا

 تايجلاو توملا نلا ليث تس مرفت اقتم بلك اع نبا لإ لوم تاز عم تاذروا لو رض لك سود كيادج - لو ىدوجو
 ترروص «رسودروا اكومد اضن لل اق ل تدور ا 0 < اهنمدع واخ لدع تدخلي داززلسلا ورعب دلا_نامست



 محار تي 3*4 كلل ةروس ال ةرسمورإ

 وج قلتي ى للا دارا قت رد نتي ع ترو ردو نا

 متل ني جر رينجر روج رن لاك نقل 1 2

 جد لل ثايب للكل ب تمدوص لبي زين ملقم مدع لاقت لش
 30- لس لولود تارورعمروا تءاروجوم

 اييادقلا كس دارميب لابي ملئديل سات ؟مز الد ريتك ىلا ماتيس جو كف بمد دش تراس ولت ع اجيك نبش .مك و لسبيل
 -<س اترك يكالاو ذك ناز [سع جس اتركم اعم

 < ىلا لوحشماك مك و لسي للم بصت ل لير واس ريم لمعر وارث نسحا رواء ادتبم مكيا .المع نسحا مكي
 يجب راعتسااب لشروط كل ساس اتزمملكاكم اينا_لكدتب لع ىللب ن ليا ساخن اكب واقل ادفادج لك لمقتل و تلو وعملوا
 < اناجايلركم اهتم ماوس بولك ل اعفا وكلا

 رولاكل تن اهقوج ردا اكس رداع نزاع لام 11مل ناقل رح راك .تاولسعب

 دتءاكت ول اينررس لا وق اسروااك ف وسان روااكى دن اج لاو ب
 روا لامج( كل بحرا لمج: كد عك قبطإ <01 باح رانك ةبحر بيحس عك هقبط .ًاقابط

 زا لعنلاب لعبلا قباط- و ا موا صصشا تاولدس ذلارمروطل ررصء اب لآ لابح

 اناء قورلو أن يي زك جس نام اوت بج يروا لاب ردات لوك هس للاطم هس انج سرسدد جر اكن لامس امل ون تك كاتب - م

 ناس 1م انقرزقل .باتوب طيع2 كس ورز دوا ىريفس !اكامت اعنا رطل طي ل كس ناك ايد نااع أ ارواح

 لت يأ جي ب انكر تدل كما اسكس ىلا ناس آلا فاس لا اطيكجرم ىلا ركو شعروا لان طيب سرسدد كيا حرررط يا

 .لاحلا ةقيقحب ملعا هللاو_لي قأاومكس سا ىكعررشرم اظردا لو تك م قات لإ !ءوماذم ل ناريم
 0 يلا + لص اذ نايعرو ؟ كس لولا مم توج مولعم حس ثهيداعا

 يرن ظسالفوج لاي

 5 تاومس عبسو ل ائواضبب ىتاق_ ايلوراشا فرط لحوم فئاتسدلمت حس نهل و سفم . ئرتاص

 -(لؤ تدانلا

 هس بتعب ئرتام لمت ياك 1لدبرظاب يع لوى تيسر ظن راي داي شم .رصبلا عجراف

 كيبل تعد رت ةازعر تك لع رعرطخمب يوحتتح رو لردع عج لن ل نسيترمه.نسرك

 رصبلا كيلا باقي لم تروم قش ل شروع لومدوصقنعم ل كيل الهو ككيناحو كيدستو

 شار آو اعين كن اح 1 [ قرط ليي يت اراك نيت تل ع نير نافع باول معنا شاقل
 3 2ك ك تكي د شرلو لاو كور اشر ظن ىرسودروا كا كتر

 -قؤك“ر طفناف هرطف< عكر طف كتل قرش .روطف نم
 د نو قل للا ليو“ .ريسح

 - لو ل د اهو ]# اعروا اج كي ل روسح
 هئروجسدارم نلبي زا الب ىتثث برق ىلاضادلب ليتوارم قلاب رقاكن ايس آل .ايكراشا حن بفنصم .ايندلاءامس

 . هرم رج زب كج باق آنه المج ايت مروارب لنج قرتشمرواب ناس آي فاس لنج سكب تدني وقس دابا كس لع

 م



 سمار تي 476 كلا ةروس,” ةرسبو را 22 متر لج نالالجر يخت حررشو مج نال
 كلا_لورتت ل ب تاولس عبس ليد: لس سدنج لا تاراسيس عيبسحررط لا يايئد لاح ادن اجرواري هسرسوددراطع« ب

 ليو راتس لول م سادوخ تمس رك اكاد 1 اينو ناس [تفرصت لن تمي نكي ث ثناء لش تبان كلق كيا كيا هدام
 دكة التدوين د لا تس للي ساس راسل نونا لل اوريواع فاص نا ام

 ظفلل توج دارم لوعفمر صم ارأ ميجا رسم نا و يتاح ل كرام اري يجرتت قت ردصم مجر.اموجر

 - لين ردن مق بىفب ا #داتس كح انباج متراكن ات ايشروا ىن شن آش دو - لب ددار قرب لج نب ا ءاتسد كس انباه ية تن ذ
 < تاموم تس لوز لوراتسم راك ايكهراشا فرط ىل درج وف لكى تا حرم ؟ج تردوص ايلى فس كك لاقل اب لاف ود
 جس كر اقر وتسدب ك1 كيل قتر للا لاي داكن كاك أجا ات رورض ىك لس أس لوداتسس داس

 هس لوقم راف تيك تس يرجاظ نيكو خلا متنا نا ةنزخلا تلاقع رابع قل ها مالكاكن وتشرف را . معنا نا

 هللا مهمزلا ىا تو لكس ومدي لوف بر وصي د لج لس كود ننس قحس كح لي رارص .امقحسف

 افحص هللا مهقحس ياعرنرعا وو رص أير وأ اقحس

 -ل 2و نالف بكدت .ءابكن حمرلا . لجرلا بلت نو 1 بناج كك بكه ىوغب لوقإ .اهبكانم ىف

 -كوزمت لاادبا لل يا دوا كو زنمت ليك هدروا كورت ناتو و _ لح وج لأ رق عر اي لن للا , متنما ع

 -س لاما لدب تس نم ي- فسخ نا
 59 م ني رت للم ل اومج تتسلل راصد ًابصاح

 ش -< فوذح يروا راذنا تمر يذن كج ايكوراشا فرش , ريذن فيك
 كل وووروا اب دوب يفطعرب تافاص كس ركل هابى ما لنك ايلوراشاح تاضباق_رم .نضبقي و

 تس ركت يياعر كت لام لما ليج لسا فاذغ انئيمساك ورب دوا جس ان الي اكل ورب لمن نسا لاك جس يتلا كرف يريم
 هس اتركش ملال دري ثسددحوتج ايلا يكرج سس لحنك لاح ىلا عددا ايل يكر ميج لاف محاولا نس

 جس لت ير كريس لولو هزنمتروا لع كل سا سجس لاو ب مهنا نسم لب ثا حس عقم ما .نسم ما
 بك كب دن تارطت”ءرسودرواوممم اييفتتسا مسار اوبس ليجد سس اب ءادتبمواى ا ليد نكسر وبس نأ جس هركي لا نما

 1 -ج رت ن مروا ءادشبم اذهب كوم لكي

 هي انجامت بامان [مكنورصسي حس تياعر لق نرد تءاعدك ددجاظفل_ايكايالدرفم مكر صنب . مكلدنج وه
 قرات ام اريفنتسا نه كج سايل راشا رشح رصانال رواه عن“ روادرغم طفل دتجرلا| ايل وراس ركريظل - ناؤعا لرش

 هس [مزال عرامتبااكلوماهفنتسا وون رو < لال ين تكس ماهيفنتسا ورا مس لبن تشمت عطنا مكين هتك نلايحوا-بس كل كس
 ارب تلقو للا_يس انكسر بل وصوم نسم روا عت تس ا. لق زار ءرص وكدا ريغ مايك اي الر ظن ينس <# ديكس رافكي ماهيفتتسا لم رولا
 مكلدنجوه ىذلاو اذه هقح ىف لاقي ىذلاملعيا ىا لوقلا ريدقتب_ةابوءلصرلل لمت رج ىذلا رواو ارسم

 .نمحرلا نود نم مك رصني
 - نب كا لوصول 6 .مكقزري ىذلا اذه نم ما

 © 1م2إ] بكاروا هللا هبتك باح [ىرعتمب لتر واطماك ب كد جاكم ذا بكا جس لكافما بلع .ابكم ىشمي



 سماح ارت يب آ يي 0 متفترلص نيل الجر ييضتعررشو مج تنيك

 -<ه ل 0001 رك اتركي 2 كس يرقتو رمت كس يودع قروب شح رك طقتس قت“ بك جس

 كور لكي لكك ر ورى اف وذج لي ورمع ما مئاق ديزل نو تنورس رت نم كس رسود .ىشمي نما

 تاعك نيئيشلا دحا ما لي كت اج ٌلالدصاور بتلك ودقة اج اين تس ليش تادرغم ف طعري دي ]ف طخ

 قالا أي فو ذر شعرك دوك قب يشم ل تمي آلا كتر لك تدورض ىديج ون لس رب 0 لابي
 5 ل صاوارعدلب حس شن ارم ليضفنت م1 لاهي كج ايكو راش كل ىدها امهيا نرش جارد لال

 لقجروا 2ك كس تلقريك نجس دما ارامروا ًاليلق ًاركش ىاد تفك فو ذكررص» اليلق .نوركشتام اليلق

 - ل قارا روك وعكس مدع الس لوو بهتك دا انكروا جس ردقم لا

 .هتقو اونيبفاع فد ذم ارش باو .نيقدص مهنك نا

 -لإث تم دارعردب باطعزباب هوار امل
 -<ا: آكل كس لود ثن مور وكب مس ردح .ةفلز

 اناء الح اعد ض”روا ع ردقمل اره تن ئوعد ف“ ”ءاعدا يمكساي نوران .نوعدت

 ا 02 هل ءارقلا .نوملعتسف

 رهف رظروا_ لص ليم وهج ءادتبسيرماهفقتسا نم كبس ايكراشا حس نحنا رسم .نيبه لالض ىف وه نم
 - تس تأرقا قلك م هروا تارثاجقلتأكم تنارواك ن وملعتس < نالوتفمم ام مئاقرلمجر مي

 وا ع هريس اسس كن هلا قرف لي داتا سس لذ مهران حبصايب .اروغ
 -امتل ئرت وعمر يبروا مزعزريب فرص ىلإ كس لكل باج

 نعم لي وزن ضنا_ لوب ليل ليلخن رح و# ع ويبم لسا كقطع قل وعفض ناو نويعم لكلا .نيعم
 قرود روارت از مر بر تر روص لأ وا لكلب ناو كس لوعفم كورس نا ذود ليث ند تروم لا زوال رثك ىواملا

 -(عد لت لل ترروص

 ارول كس ناروا لؤ داشرا ل تس ديح وف لا تدوس للا - اجاوب ناايءاكق وقت تلاسر لجن مكر لوس... تا اط

 ًاقاطم ل ترروس لا وا اهتترركذ كت سو انتشتو تسداعس للا اخ لب تروس لبي سهدكذت را

 -< ناايباك, ايقشارواءارعس

 تا ويف رسلان اق مركاروضتل هس تيار سدعدفلا كس ديرب لا ا :لوزنناشو لئاضت

 .فكرابت ةروس ىهو ةنجلا هتلخداو رانلا نم هتجرخاف ةمايقلا موي لجرل تعفش ةيا نوثلثالا ىهام هللا

 ثواكر تروحي واكس اهات آت باج كل واي ركاب اذع ع لاج ىدوكر شرق بج تيمدك ش تس ا 3

 تالت لكبح عدلان جان[ اذن سبر سةررط اق: توالت م تن ارركو تس رمل ب شقا ل مس كو 0

 0 ا ا ال

 .تبنطاو رثكا دقف



 , 3 م« مارس آ 47 كلما ةروس؟ ةرعأوراي 0 مترج, ل الجريح رشم زن ناك

 رسم .مكلوقاورساو نموه لك بلق ىف كلملا كرابت نا تدو مك ةس كل س تءرض# ابنا
 8-5 لوقت لابع نبا ىوخب للوقنوو < ايكرك 3 لون اشوج نس

 لام اظناراسيراكتايحو توم لامك نايباكل اهغاو تافص دش لش لا .ىذلا كرابت..ل0- ..:4 ورش

 يبت اكن اجتسا سن ل كرت لبي ارك ؟عتتجا وك جس اتركم اك سب ناوكدك سك جراج كلاما ءاببةدو لك اهكررك
 كسروا لاو سس ا ان روعسروا عر كرو رعت كوز لييوركضفرلا_لع 7 اس ل لكدتز لرصد

 بس هيتاس كيادوا لوم اري ايند كراسرلا مد كيا ب -انلع لابكلدب كه. لكك ولة اع تك هز هرايووروا تن زوج ل روبل

 - لو ثوم لم تسظكوم نإ رج د ىو داع يدر رطل نونوو با_ لوم لص تربو شل ز 1 ةاورم

 لكلاسوس راي نايمرد كس نادوا نا 1كتاس لم ثيداحا . تاوصمس عي سا لالا لودوجو قاع

 نواس اكسو يلام 7و. يف ةرظأ ىلو كين لع ريال ين عيترصت يب ىكى اا نس نري سفرك جس رك اك قف اسم

 و كريت ديك نا وج -ومصوم اكتسلظو رون ىو دوا لوم واكس لا ناس 0

 لاس لي بايت فقس سوقي لا إي بساتالب ناس الكس جو: مول سس خلا نطحرلا قلخ ىبف ئرتام ماب
 اء زاورد حس نام 1 وبر زاورور كب شياب ر-اناج رول توج لظقو يبيع لولب سا رك اكس: ًارظظنعررط

 5 نداعرل< ب بأ: ول وم ّل_ وعي ىو وقسروا ل اتش يشك السوم يشيي رجب ا لبن ًارظنس دود اوت لوتت حاب

 با.لتالاعاقت خس ا انومت ىءابيلا لابي لبس اتركاس ذب رشا زور ووري < اتركاذب فاك تا ذب اع احب فاك بعجج لي تدم
 حس ىترظنرظن لشرب ف. اهجومج تباخ اندم لرصريغ را اكن امس دواس لوم لاك يي داع تم ادب لوحقوم عسير ادوا اي[
 رواج م اعرللب لاك اخنوجتاس4 نا آيدكس سار كل تبر وا ل لب اج لل ل قتل ركل اورق وب يس ديت

 تدم متداكف سوم تسلح ف الضو رول وج لا ولعم تسلك الغ ماك لوكا كدثلا ول اجاصكي دنس ظن ربك بكسي بلطم

 - داب لحس 32 جايك مت اتوب سبو قرط هده

 بسلك لعمار... تاس ءرصانخم تراتابء تيان اويحركه حس ناسا لبق رفرم ارم هذ لن ماظن لد دق لارج

 الا ذاب لوضأو راكب حس ني كك هس ىو وش تلروا حس تريصإو تدق لو زج نبي ىل الحكو قرر كلاس لي لوز

 ماظن طوبتشروا نول ال يأ تءانن اك راس كتب وا تس كي جس راتفو وص كرطنو لكى كسا ي_كوحج سر ذلكم و وكلاب <

 لوفانس آ--اهق جس اج اندم سااهيمجج سس قت كيو زجر لئاردإب نزور لون اي ع لوم ىف ذل ىلع لوم ى رص لي
 لاجرك كر زل رق ودار ب لج لك تس رنج مشو طوب م «راومت ءفاص كيال لمت فاكظو لطفي جب عرروا نييك وحج ووك
 روا لل ع ايارلجي ليك آ, لك سساج كيتون قرابة كه د لاح لنتخر لوك بكى كب تتوحج داب داب دواوما ذب قرف وكلب

 هس [سئرظتل بت ىفون لس اظن لد هقري كلج اج ؟ل ياو ماك انركو نه دنامو لب ذ لجان عس ل١ فرن امك

 بيرك ةس رك كلا كالي يل # دانس رك ظاات اد فرط نا [ اك ايندرمتنا ..ءامسلا انيز دسقمل و
 . - نيكل الك بكد: كلي كلوش ناش كن نع 1 يلوم مولعشرو اح لش وا ترو وأ



 مهما تي 4 121+ كلما ةروس ا ةرسأورإ 0 منة رلج» نادل الجريح شوت رن نال امن

 تيابأرج انج - كوم كل هس فس كبس وك» ل ذودإي ذرول نعني ل رب تشو لا ا .ريذن مكتاي ملا... :ماجا اكدت

 ماري وا لاين تاب لكن لا لس مت كل ساكو سار! كت سل كح د بوت هورأو ب فايس تاس كس تصادنو ترص
 تل ماكس لش اب ةنح تلاباذ انا تنقل مما قت قتل او ذؤيب دكت اي مصرع د تس للجن

 - اناء لوك قوم اكييد نتي وأ مروا ةسدم لاش ل وبك شن هرمز س لو ذود

 ل نر زورول مكر وص كس لك لإ لأ روب مك قيل لالركر رقادوف ف زود لة ر زود زورا تمت .اوفرتعاف

 كامب ع مضار جس هوو بس طم ليا بيغلاب-ٌراموم عل داو داشرا لس ايلهسس را رثا تشو ل 15 ناي «ابءاجالا سن

 ١ , شادو لع بلع يايدوا لي جسر فئانك ركدايوادش يا لذي لو ابن تو غرك لت ا تح نوال يارف
 روض ل ريكو تسلا رول ل تحك نقيا حس فالك لوري تافص لك اددارب لاري جس لوا تس اورو
 نال لاو ركنا يقر باع تارا دف 3

 تأتناجوكي سس تولجو تولظ رابتر واس ابد 7-0 أح ركأوك هللا .رودصلا تاذب ميلع هنا
 روان نا نحب لاني جس بنس دو ضان تقلى لا لج زاروج لع لونسر وا تانايخوج ل لولد لأب
 نام قئانرك اديب اك زج ى كم ب * كويك حس قمار وبار كزجرب تاهل "1 هوراتمو قلاغ اكن جرم م لاعفاو ىلاوثا ع رابمت

 - ذابت عدد اديب جالك اتم يك سرج ليك

 ممول زرت ىلا تاماعتا . هب 00 :ي_ تمول ثلا لي ىدابي ناز
 0 تكن لك وككر داي كس نياق لاني كل كن هك امك توج كلوب + خرم دابق نب زال كوب مولحم
 نير كف راس سورظن راب لاش لدطلا ست يح ولا ؛رظنم سوفامس اك اردتجتاسءكس يابس اناج لاي كس ىلا كاد ليا حس
 لاك جنز انعو لن ذك جس ايدك دج لسا“ تموت لاري لابد لذ لس هابي ل

 تراث اه سرفر وت ري لجل ىف ار واو 1 ادن ب للركب داطن حس دا كل اء نئااذبل اج سا ل ىلا مرو: ل 700

 قدام“ 227 "يكس قو لاء ردا لس عمور 1 قبو ومولوجب دوك اركب اد واهو رج ولج نش ذؤاجوم

 -_و دكت ربع قات كن وم ل ييرخ 1ك اجور قرت بوت ثود قداس

 .تلاراول وول وزرج لاند بادعإ كس نام آو نعد .ريطلا ىلا اوري مسلوا لم : : لو لثة سد ناي زان

 لاهي يسند ع اومجركش ريسمس اي لوح 00000 نلايمرد كس نك ذو نلت باسات

 -__ قع تفرك اوك دو هده ازال اشار سر نواطنرا نع قست قرط 400 كح نص ل ايسر 016

 4 قبل تضاساك اح تدر ترابا هس نشا اكمال اضف لسا ل لمي 2 00

 نرظ ل رم كر مابا ذعر نلاوشك حس ناس وو لج لان / رم بر كس نب قت ود سس نا

 ناو كر شلع اب لس تقر يك باذعأس رطل نيج ا ربل تقروس 4

 د لب اعدم 5 2م ل كوتط تل بو واوج ريما لك مح ساق كرا تاكل اع نان مكلهنجوم

 تارا رمل قت ل نرخ رع لدا ا لذ مك للامم "دا نيد
0 



 ١م

 سءانارضتيي1 4 ”كا كلا ةروسس؟ ةرسفورإ مما متفةطج, نال الج ريض رشم ننال
 لك ووصل نم لس لوم ايل _ لو دهاحدنواروارب تسارراومت انوج ل كدب سوا تس فرط كت ررطف نإ دس رسول

 -ِ أمحريس حرر لويد آري تساره_ديسوت اكن و كت ”لطارصقم كم 3 لايك

 رف م قرف ل اييد بيج لج لاي كك وشر دوم كي .....-.-...:سكأ اك | لاح كك رشمروا دحوم كيا
 فرعم ليف ون دقن لامك يسد لد كل ك- تكي روا ليت 1ك كس تكي دروا ماك هللا كك كس نس .ككالاع قوم

 ءايتنارواه لوم حس للا ىو ذنبا. كروفنلاسنا_ لت مع رئي را زكر كش كاك بع ىرادرهتاررفو تع اطا كادوا لبن اكل ل

 جاي تركى اتت مباهق جس اياندج شان حس للا ومد كيا 2 ساه اج نو كس آس لاب لوري سا كك
 بانل ك لا جس | داجاد بادجرإ رباك املي جرد ةكجوب ب« لش سابك تصاب راسدنب يا لن سك
 اره وترئاتن لتتم تايفوخروا اني دكر ادرس ناهس لادذس أ 1 0: دبا مولعم لبا ع مولخضاكد فلا نيم قاتل وت

 - وتاهيل يرج جس كلل

 ل "اج تهل لوك ذب سس [بمرةودعو بح ناي جدي ىدلج ابا ني ركك هوأراملف

 - ليي ثا لايئاوجب لور دوا

 رلج ل و ةس كانت ركارافكت قو سان . مصيأر ا لق... :؟مرتاف ايلول ورف اكءداي ماي لوم داب ناسا

 , لب ابو: كألب بس ل اينو رك فلاب تنس ردوا لش كك يكب كل و يسد بادجج ىلا ناي اجو صقر كرعرم
 شون قب اطمكس هس ديقكس دامب تس ا فوارعابو بايع اك ثلا تس لضنئب_ اوك وبجتا سمس مروا تكن اي دوا قب اطمكس لايخعس ءاببت

 دام لا ترض 1 لاحم ءدمم قوي ماجا اراج لبي ايند ؟هدئ ف ايك للا لبمالااتج مقموم قارب حس لب لل ةروص ا ذود نا

 كب اع كاندرد لش ء قيوم تييفاعايك ف ملم ىيسورفل اكو ركب ا منيا ليو سدد هجودج مك ىاجس لارتك
 انك دسو# لتس باذع قل ب تلاع كرف كدجوسم اناني ءو زوجي لكى رامج؟ جوس يكد تساراك كن تس لاس لان

 هس لدننكز رجح سوا كى ىلإي كيا + لطف ل ىدللا باساب تروصروا كدت .حيسبصا نأ

 - ناك كوبرا كتف دللي 77 ىلإ فاق فاصاتتادج بس قس كن وكوورغ 13ه اج تا لش ناش لاي اداسسأك ايندركا
 ْ 2 لبى الاو لو: :لكف دكت فرخ تياب تو لاه + لف شن بس تيا, بج كراك يس لا

 - رف نلاحا اذنك هئنارب م اعروا تين اضنا كراس

 2007 نرصد ديدي ل يسرد هس اراظلأو# مدعتسالا .انك ول اولاقو............:لولس فت اطل

 - كيس احرك يئسبل طم اكل سدي تصازمع تست ع جاي ىل كريلقلل ا سئ تييلباق ك نيتك ريم



 هعاحا تع هب "لج ملا جروس م هرسيفوراي مي م ل ورب رت
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 ةيآ نو سمو ناتنُي ة
 2 ب ا رثلعو

 حمل ةروس 7

 ميْحّرلا ن نمْحّرلاهللامسب

 اَمَو ظْوُفْحَمْلا حولا ى ا تنل مَلَقْلاَو هب ِهداَرُمِب مْلَعأ هللا ٍءاَجِهْلا ٍفْوُرُح ُدَحَأ َن

 ىَأ :+ءنونجَمب كَبَر ِةَمْعِيِب ل ها حالّصلاَو ٍرْمَخْلا م ةكالمنلا ىَأ 2ذ21111

 كل ّناَو فطحل هل مهو اذهَو اَهريَغَو ول َكِيلَع كبَر ماَعلِإ بسب َكنَع كوخ ىف

 +4 نوصي رصف «ديبطغ رج أخ ىلعل َكّناَو وطفت نوم ريغ رج
 لغأ رخ كتر إي درر تاو رف كيطرتلا ىررسف هلاك ٌردضم ؟موّىوعْفملا مكي

 ,»و َنيبّدكمْلا عطقالف اع ىنعنب لغو شل همنا ملغ وهوة نَعُلَص نس
 لِ ْناَو ٌنِهْدُت ىلَع ٌفْوُطْعَمَوْهَو َكَل دَونِلَي 6ةَنونِهدُمَف هَل ُرَت نهذت ٌةَيررصَم ول اومن اَوُدَو

 لجلب فلعل رتبت قالخ لك غطمالو طويذل ذنب القوا نم موهتملا ك4

 ٍداَسفإلا ِهَحْيَو ىلع ن رسانلا نيب د! مالكلاب ع اس هميم ءاشم ٍباَتْغُم ُىَأ بايع ٍزاَمَه رفخ هويت

 َدْعَب ٍفاَج ُطِياَغ ألح مبا "ومين عِلاَظ ٍلَتْعُم قْوُف وُقَحْلا نَع لاَمْلاِب ُلِيَحَب يخل جانُم مهن 1

 سابع نبا لق ةَنَس َةَرَضَع َىَناَمُث َدْعَب هوبا ُهاَعَذإ ةَريِغَمْلا ُبُدُيِلَو نخر نأ ىف نا بشر كلذ

 هب قحْلاَف ب وْيعْلا َنِم اسرع ري اسال نأ لفنال انينَع نتانتت هللا فر

 ا ٌيلْعتمَوُهَو نال ىأ هذ نينَبَو لاَماَذ ناك نأ ُهلْبق فرطلا مينَرب قلعت واذ ةقرافُيال اراغ

 ٍةَءاَرِق ْيِفْوَرك دامب هيلع اَعنإلاَهِب بَّدك ىتأ هدَيْيِلَولا ُرْيطاَسَأ ئج لاق نازل انَناَيا ِهْيَلَع ىلتت اذا

 َقاَعماَهبريعي همالَع هنأ ىلع ُلغجْنَس هد مُوُطْرَخْلا ىلع ُهُمِسْنَس نيََح ئفَم نيئزمْهب ذأ ء

 ٌبخضا انؤلَباَمك عْوُجْلاَو طْحَقْلاب ةكْن لَهادَخنمإ ْمُهانْوَلَباَنإ ِردَب موي ٍفْيّسلاب هننا عطخخف



 هءجارأتعآ 410 طجرلقل روسو هرب ظ *ةدلج» نا الجر يضع ررشو هب تنل
 مهكر اليك حاَبَصلا تْقَو (2لَنيِجِبْصُم ْمُم اَهَنرْمَت تْوُعْطْمَي اَهنُمِرْصَيَل اًوُمَسُقَأ َذإ ناسا ةنَجْلا

 يشي مهي يف (مؤَنوشَتْسَياَلَو يي لع دس قرا ناعما اب اود وحش

 مهو اليات ران كلَبَو ُّنَم ٌفْئاطاَهْيَلَع َفاَطَف كلذ يناشو ىأ ةلزانجم ةلئشلاو يلقن لل ور ع
 071 معراج

 نا 00 َنْيِجحِبْصُم اًودانتف َءاَدُوَس ىأ ٍةَمَلُظلا ِدّيِدْشلا ٍلْيئلاك «-) ميِرَصلاك ٌُتَحَبْصاَف «5ؤنومئان

 نيِدْيرُم هج َنْيِم رص منك نإ نأب ىآ ةيِرَدْصُم ُنآ وأ ُىِداََتِ ريِسْفَت ْمُكِنْلَم ْمُكِئْرَح ىلَع اًوُدَغا
 مْرَيلااَهَنلُحْدَيل ْنَأ َنْوْراَسَتَي ب َنْوَمقاَحَتي ْمُهَواَوُفَلطناَف بام هيلع َّلَد ٍطْرَّشلا ُباَوَحَو َمظَْا
 ٍءاَرَقُمْلِل عمم ٍدُرَح ىلَعاْوَدَْعَو ذاب ىأ ةردضم نآوأ لِئئاسبٌرْيبْعَت "و نْيِكْسَم ْمُكِيَلَ

 هدد الا ةقرتحم ءاَدوس اَهْواَراَمَلَف مُهِنَظ ف هلع 0: نرد

 ملأ ْفْريَخ ْمُهَطَسْوَأ َلاَق اَهْنِم ارفف اًنْئَمِباَهَترْمَن هبمإ َنوُمْوُرُحَم ُنُحِن لب اَهْوُمِلَعاَمَلاًولاقَم
 رقما عْنَمب هررسللا نر نطقت اَوُلاَق َنْييِئاَن هللا ؟مْوَنٌوُحَبَسَت اله الل ْمُكَل لأ

 سة نيغطانك نإ انكالم اآنْلُيَو هيبنتلل اي ارا هرم َنوُمَوالَتُي ٍضْعَب ىلَع ُمُهِضْعَب لَبقاف مُهَفَح

 ! تار رف هنو و زفر قرارا انإ آَهْنم اًرْيَخ ٍِفُيِفَحْنلاَو ِدْيِدْمَتلاب اَمَلدبُي نأ آَنبَر ىلست

 فلاخ ُنَمِل ُباَذَعْلا ءالزفب باَّذَعْلا لثِم 3 [ كللذك اَهْنِم اريحا ْوَلَدبَ ُمُهَنأ َُى ٍوُرانينَج نمار انْيَلَع

 جئرششعت اَهَباَدَع م َنْوُمَلْعَي رئاكو كويك ٍةَّرخألا ُباَذَعْلَو ْمهِرْيَغَو ةَكَمِراَمُك ْيِماَنَرمأ
 لغجنف لحق مسوييعتلا تنجب مهب دنع نقم نإ ُمُكَنِم لَضْفأ ىظغن اندِعُب نإ اَوُلاَقاَمَل ٌلَرَئَواَنَرْمأ

 ملام ءاطتل ىف هل نيا ىأ دو نيمرجُمْلاَك نْيمِْسُمْلا
 , كل اذه كرك : نيك

 وروعه ب < را

 «ج نوريخت اَمَل هيف ْمُحَلَّنإ د ينو نه َُُربَم ” ٌبلك ْمُكَل ُلَبَم ٌدِساَقَلا

 مالكا اذه ْيِفَوانْيَلَعب نعم ُنَلعَتُم ِةَميقْلا مْوَي ىلإ هَمِباَو ٌةَعِلاَباَب انْيَلع ٌدوُهُع ٌناَمْيَأ ُمُكَل مآ ْوْراَنْحَت

 كلذب ٠ مهلا ا ا نإ ُهباَوَبَو ُمُكَلاَنْمَسُقَ ٌىأ ِمَسَقْلا ىَنْعَم

 يفك *"ؤجيِعز نيم ْوُمْلا ّنِم لضفأ ٍةرجالا ىِف ْنْوطْعُي ْمُهن نأ نم مهنا هب ١ َنْوُمْكحَي ُىِذَلا مكحلا
 اًوَتاَيَلَق كلذ ناك ّنِإَف هب مهل ن : لْفكُي وقل ذه مه نوفا ماكر مدن ىآْمُهَلْمآ

 ْنَع ةَراَبِعوُم قاَس ْنَع ٌفْشُي مْوي ركذأ ه6 َنيِقِدص اًوناك نإ هب مُهَل َنيلَفاَكْل مهنآَكرشب
 رام ات م

 َنوَعْذيَو اَهِيِف رمال ٌدتْشا اَذا قاس ْنَع ٌبّرَحلا ٍتْفْسُك © ُلاَقُي ٍءارَجْلَاَو باَسِحْلِن ِةَمِيقْلا ُمُويِرْمآلا و دش
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 هاج ارسم ع دفا دكان مورو را م 2 ةرلجج, ناد اجر يسفر 0 1

 يلا ةعشاخ |دحا داَعَبَط ْمُهُرَوُهظَرِيِصَت مبونرعطتْسَيال ْمِهِناَمْيإِل اًناَحَُم ٍدوْجَسلا ىلإ

 ىلإ اَنَدلا ىف َنْوَعْذي واذ دقو ةلذ هانت مُهُقَهْرَتاَهَنْوُعتريال مُهُراَصُب لْيِلَذ ىأ نْوَعُْي ٍرْيمَض
 كا ١» 5س هدع م ا ىع همك ل لر ىل ا ل لو ا ا

 تندخلا اذهي تاذكي نو يغذ ىنردف اًولَصيال ٌنأب هب َنوتايالَف + ؤ َنومِلس مُهَوِدوْحَسلا

 ٌئديك َّنا مهله هه ْىلْمأَو بوو وملْعَيال ٌتْيَح ْنَم ايلف اليك مهن مهجر ْدَْسْنَس دار

 ةكنوطْعياَمِم مَرْغُم ْنَم ْمُهَف اًرجَآ ِةَلاَسّرلا ْْيِلْبَت ىلع ُمُهَلَئُسَ ُلَب مَآ ٌقاطُبال ٌدْيِدَش «موُنْيِعَم
 ْمُهَف ُبِيَمل هيف ىذا ظُوُفَحَمْلا حولا ىآ ُبيغْلا ْمُه دنع مأ َكِلَدِل نوُئِمْؤِناَلَف «يةةَنوَلَقْتُم

 2 5 درا نعاضت نكت ١ ُاَْيامِب ْمِهْنِف َكلَبَر مكُحِل ٌربَصاَف ْنْوْوُقَاَم هنم +ممؤَنوُبمُكَيَ
 قف

 ا اا ماَلَّسلاَو ُةولَّصلاِهْيَلَعْ'ُسْنْويِوُهَو ِةَلَجَعْلاَو رجضلا

 ضرالاب ٍءاَرَعْلاب تْوحْلا نطب ُنِم ذبل هّيَر ْنِم ةَمحَر ٌةَمْعِب ةكرذأ ُهكَر لت ْنآ اَلْوَل ٍتوحْلا نطَب

 هد.و نْيحِلَصلا َنِم ُهَلْعَجَف ةُوَبنلاَب دير ةيعاف مزلاق ارت كل «موومْوُمَلمَوُهَو ٍءاَضْلا

 ارظَن كِل دْوُرْطْنَي ىأ ُمِهِراَصُبَآب اَهِحْننَو ايلا عَضِب ٌكلَنْوُقل ْرْيل اًوُرَفك َنْيِذَلا ُداكي َنَو ءاَينآْلا
 هنا ادَسَح َنَوُلُوَقَيَو كارلا رك دل اارغوس اهبل دايك تلا كللرك نا ورط وما

 مث 1 “2 ٠ 3 72 ل 2 مك

 سنإلا هم: هَنيملعلل ةَظِعْوم ركذالا ُناَرَع ؛ ىأ َوُهاَمَو هب ًءاخ ْىِذَّلا نارُقْلا ببسي هم ٌنْونْجَمْل ف

 نونخ ِهبْبَسِب ُتِدَحِناَل ّنجلاَو
 - ىلإ ثنا ات لوي لك لاس يكن وف ةروس

 مترا نصرلا دقلا مم

 عرول لاح اك ت انت اكس لمن ) لكم من( يس مولحموكدئنا ارم تطل نب يسع ابج فورت منوف م
 نونجوكي 1م ) ل ليتل وحب ادخ لضم: (!رثيس )١ ب كى تكل ( حر الفوري لي طرفك رولكس لوتشرف )دوا( الك ب وفك

 باك شدوا( < رراك "نوبجمل هنا"ل وك انك ل را يامر فم ىنااكو ريق تاون ب 1ع ثلا لتويك ح ا

 0 يك يس ابع رقلكوم_سب يدتاج لكاس قالغا الغاي اشاء ح لاو لوم( نولوم 0

 ابسدكي ًاضراعير ئتماوم ناونج ىج نوصف لب ء<س ددصم حررط كل وقتم ءنوعفم) ؟اتن وتر 2 ات يلد ١ ل 9

 تلتف اننا اول ولاو غلي يدار م هرواهيساب اكلت تدار لك ادج جس انناج بوث كلفن ءار وروما 0
 ( مز )لي ذ( ح يررسم ولا)ِب آكل ث تساوي لولي غش ادانبلا اكلولاو كر لبي ذلك لاب 1 ل( حلا

 5 اا رواج فوطخمر نهدت «نونهدي_للَز_ رق رز يآ ) ل اموبديحذ ى م 5

 نات ب ارو( 16 اج انا رقم مهرعإ اقروا دي - نوتهدي ع قروب مويس اودو



 مطار يآ 441 [ج روس, ؟فرسمنو راي متفكر لج» نا اجر سفن حررشو لج رن نيم اه

 وكول ) وم امري !حاكذ لايلغج ( اذتم لع تبيبغ تل نجر دلك ) وج بييعو ا ( تريح ب ) تمحقو بل ( انوع )وج الو ل اهك يمس
 ,وم( ملالغا) لاو لس ر كس دعم( لت مب قوت ىلا. )لاو كسور س ماكاليت ( وم ترج رك اعجب لاك ك- ككاو داسف

 نب يلو قوم ب وضم ى ع لول لعب ب رقوج )و مواز مارت»و العكس ىلا دمج( تلصنب وضرثتو حرارزم تنك ومب لاو ب كاك ومب انكك

 رق خس دقن يب مولخم لبسك ين تس ارث ابع نبهت ايكون فرط ىف اوك احب لاس راح فس باي كس لت ءهريغم
 رهتاس مينز قلك تح فرظ "كلذ دعس” روا ككل لو اك كس شيب راعريا ذهل كن اي كدا كلك لارج لكلا
 ' تا [قرامب بج( تس حلول ك دمتي لك قلك ا نال لع نتم نا) جس الاودالواد لامك سديد لا( <

 مكه اترك لسا بي ذلك وتب 1نلا ثم ) لون لت برس ( ي) ل انبكه ودق ليث ىفاج لان اسكس نارك حذر( ناآرق)
 كح لب | يراد لن كان كلتا بهي رنات ( سدت كس رحوتفم و زمحت وو نأ لش تأرث كادوا كس ايكم اصنا هروكذ نع لا فس مت

 للا ) كنا لس 0 غن اج - 6 رراع لسكس سار كرت ني درك ن اشفي مايك ىلا(
 لن نا 22 1000 رك رز 1( جر ذل كوت واتى ( لك
 ناروا( ماج كلش نتي الل و 0 ل لام ل00: ن2 شتا سلا)6 ني دة نإ
 دب كاقلا اعنا ديتاس لم شم )ابك برا ءاشنا ذ# لويما وا( هت جركايد قرص تبع وك دع رهن باب اكن التوك سي تاني دوك

 وكتمار يكس ) يكرم 1 كك فر كس ب آي غراب لاوس( قب تلاع كنا (تم< ريت ها تابك

 هك جوس( ادق ايكوم هايس ررط لكتءاد قري دنا )اوم انك بيف جت ايكيا نر ابهدول نرجب ء تس ع روسوددا ( كفك[ عراب

 ناب لما ان يردص» نإ بع لسن رو يار نا لك زراف رقي هيل حن هل زا 1 مول بقا

 ب 7045 ل لي نب كل درب( < [ دسك تلاد لبا. طرش باو دم ةكرهداد اكس :3) جس ذو لكم رك اق
 ويس ادوات نايف لم ناو يردع ناي<< رينا )ذك نافل ن كد لل ب( تس
 تسر م: يقي كيك 7ادملجدايسالاعكيدوك غراب لا بجرب( لم ناس ) 2 هع راكد اقري يسد( وك وريقف )كلا

 هر مدرك تركك ور س لورق 10 قش موجب ىق تمس ةئرامب لب ( هلا ني جروب انو مولعم ل راص غراب نم ) كل لوب
 ل بسر نول ( تش 738 تا اتاكد حس مؤ لي سيك كاز ذم دابق ى د آ( امج! الحي وج لش نا( كك

 2 ذو مازنلا مهاب رك نب بسط اخوه سود كيارمي ( كرا ناك وريف ) بج راو روصت كبش اب سكاي دامو يدا كهل

 ءانلديي)ل هده دامت لل دباب اتس ادار رد يارا عد ياش هت د اوكف تدعم كت بس! قة كراع بك

 ارابايعذ سراب حس دامت دوا هس كل وب وق رامت هد)- ليث لس مروج فرط بسد ةتيسا مت ( جس جتاس كس فيتو ييرشت
 مكي راه ) .اتركادم بارع (اوبب با عوكن ا بج ) حررط ىلا( اهلك عراب ل ركب حس امك سس ل داس رف تتم ليم
 فأول كس اتوم ب وخ ايك( كح ذب ىكعس لا بازعاكت رف اروا( سرسوذإي لون ل !و كو و هاو ولاو فس كف الغ كس
 رك تمايقلل وم لا انرب نيك سا كس نول و رلكت اي آلا تسرك ىذرو فالغ كمت ام: ةقوكا يا ع س دام:) تل ناب
 شنب كش أس [كيد زن راكد وري ل نا كك لدداكزي ب هبشالب( كم بصف تلح رتب« حس وفارس من ل لوم لذات
 ايم كح سدرك اتهح نوت ايرفانو ل ورادرجتاءرف لش نس دكا طع )كح لي ددكربارب كس لوث رف انك ورادرجنامرفمكت ايلا

 هد ك- ابق يب سالم تعذب لب لش ( لوم ى نا ) جس باتكال لاي داب( .لكب )يك( طاغ لوم جس. ردك صيف اديك بايك :



 هءاعارف تيا 40ه1جرلقا عروس ةرسمورإب م1 مفتر لج نيل لصريسفلررشو رمت رت نما

 كيت يق سم وروا لو لامك طان كراببت7 لو ىلوم تنجلي كيد ذه دابجتايك( ومب تساي )وم تس ادن مج جس زج

 نس مايكل لو نكس م مالك ارواج قلت سس اهيل عت فاح ةماسيقلا موي ىسلا) لوم( طوجغم ىلاو جسد لإ
 لن ناتج ب حنا( قلختنؤبي )وكي ركلصيف مقوج كييك ليج دال ( سي ماجر واس كراك ل انس داب
 لايخ كس نا) يكس دادسمذ نول( اك رك ذج هذ حل وفاطسص لش ترخ آكل وم جس رك لخت نجي ايي لصيف دج )كى ا
 وكنلاوت ( ايا قفاوركا لوم راورم كس شاروا لوب نفي نلا لش تاب لعاوج ) لك كيري لسحب تس اره نا( 22

 هك عماق) قووتن تنل و لن ( يعدي ) لن حس دل نومراوم ذك ناوج) لب رك ثول ويرش نا تسال يساو
 لح نا )روا( وم ىتروب لال كن اسم بج .قاس نع برحلا تفشك جس اناجابك- < دارع ل بانك انحور
 لكل وب لج ( كغ اجوم جتك كن ا) كح لكان ودب كولي وسمت اج يالي فرط كودك ا( كل كس شئ ذ 7 كن امبا
 اينو ) واير روا كوم لاعب تلذ ب نا( كس لك يي غاوي دا) حت [نلا( لمع ذ قش لاح ةعشاخ سرك نوعدب)
 وجر داوكدج وس ( تح تع ذي لينان_لكوك خ #2 1س و رج قرب ) كس ملاس جهودا تح تس كأياج سالب فرط كدت ( ل
 كري روط لا( ل د ذي تسب آت 1) لت ع داج ك- عتب تأ من كح د تجسد لج تس الجبال( نا آر ) مالك ا سرين
 خل )حس نلا يآ ايك جس( تسلكل باق نال ام وبفغم ى ذب ريب دن ريم شاب - لوب دس د( ليل ) تهم ن ادا لن كرجل
 نلاإ( لت < ءال نااميا كل ا ) ل ةساج بسد( كح لب دوك اج ) تس نادات ل ادد دكل ون تل اهضواعم وب ( لوب كس ماكحا
 ب اوس( بس ىكتساب لنا ه نا لمت ) لن تسل يول ال( ليت غاب كب يف لم سن ظوفت عرول ثل )جس بي لاي كس
 راع نيب لع ن# كى دلجروا كرازتب)يساجوم هش ررط دل او لجبروا( تس اي هدكيدج )ب يد كبد نيس تسد كش سرب
 ( هن هديجنر تنك كيبيك لج ) كح حر كسكس ملي داس هوروا كاعد( تس داكذ دوي ةييسأ) فس املج ( ليث ارم ماسلا
 رهتاس كس ىلاعدب ل ( لج لكك ناريه( حس كيب لج ) اه د )وق( تعر) تنفك 4 نا لك قررا
 كنا( تيدي كشف ) ة يزد ناز( كع ةربولا نع نايعر خس لاف و 2 ادا رنا تيقن وراك
 فولي مط )ركاب حس لوما ىئب اوكي آي وكم توم مولع رف رول يدرك س ل( ء ايبا ) نييئاصوك ئادوا يلرك بذكر
 دل كح دارك سس جسرا سد وكس ست لو تك حس لورظن يا ركر وحر وحك قم )١س لي دال( رج انس لس

 )ّن ارث )ي لئالاع( لن هس دلل يشي ضع لك آر قلا) نكي ب تك ( داء كح درح )وا ل تح نآرث

 -( اطل لل نوج للاي هس ن [رقك_ < تانجو نانا)2_--لالابج مانت تحي

 هس تعادل يؤلم لابغ نءاروا كس تادد ف“ كس نا كاع نلءاروا نسروا ةدايق- نم ا

 سو نس كوي درت كن لا فرضي دارمروف اكس هسا «روفي رص رين نرجس يس ار كت ارنعح ضباب لس لي نحاس سا
 هس مولعمكدلاارم قطتي لا تل قش تاوداي لي ضب اعجابك تدوم« ةرترع ا ف ضن” ينييابص فريك يف

 تناام ىلا ان لك ةللاع حس ل 0 قرروا لاك اس هييساسب مكس ايلدراشا رشم .نوتجمب

 دنع باردا ملوك ناش وكب ارواج ميل وك تضم كن آرت .ميطع قلخ ىلع كلا .كبر تمعنباسبلتم نونجعب
 :لإ عايلاع فاصوا و ريفو السلا ميو نابلس عاود واويتسدذعم» بولا ب وقت رسب لبي ساره اقوم كوم مالا مكي ارباوتمل

 قراد ات ةلرترادمب ل ابك 1 ئراداضي دي« مدء ف سو نش



 منسف تأ كولو ذو راق روس, مورو ر ا م مخي "رج, ني ااه يفجر رشو#ج 2 نبل اك

 جايكب قة فااعك

 دمحمل ةعومجم اهتلمجو ةليضف مانالا ىف ىبن لكل

 ءازجروا ناسحالا الا ناسحالا ءازج لهرلا ايجع سال رس قل ولايته دب لدباك قران ووو

 راشرا كملظ نم نع فعاو_< مركق ظاني وركفاومرق يزد ي دليل م( نع بس. ايكايابرف اهلشم ةئيس ةئيس
 مي اس اثرك احا ليل صس لاركأب ليوان ورك اعم ضرير ولاني د تس الجب هدايذ_لدباكل العبر كيس_ قبو

 :بكيلا ءاسا نم ىلا نسح | لب 2 اءرف لب قو حررضتت 1 لاه نس

 ًءاسا نم ىلا نسحا ىدرم رثكا ازج دشاب لهس ىدبار ىدب ٠
 ل ا لب بصن لكم رف مارت نوتفملا مدقمرت مكيا- نونج قم ن وتفملا .نوتفملا مكياب

 2 ضيرتت_فرط كوكو ات ديلو لمت وبا لت للا اد لك قل وقح بع نوتف كرد صم نوتفه رواه لوم
 اكسر سود كيا لوفد وري وا لع لاو لع انتي زج نفود ايدكس لم تكس ولى كي حررط كن تل شم .نونهديف

 دسك نب لا .نونهدي مهف ىو نس اءردقمءارتم جانا فب اوجوكن ونهديف كيب بيك قرسود_<س ببح
 لكباوج كس لا فهرس ؟ جس عر وفرم لاهي هلكالاح -اهت جس اح انوبب ب وصنم نا يم دقت تس جد اك غلوم فس اوج كس ايكش ازا
 تان < نمل هس ها اي رايغا فرط

 ٠ تاقانمر لاب لوفود كد لسا تزرع ىذ لم مق ياديلورج كارت ل ذا ف راب نيف
 دهس تاجا رقت ع وكول وزوج ب و سس ارم انومانوعتسس نيههسل ابع نئءارواهعس لب

 ني مامدلا ةنجلا لعد الل_ نش عير ص تاع هديل 1/22 لاعنلا ىروخ ل غ# . ميملب

 مامنلا ستيل خش فيم ل ةعالب/ق رول الما فرضو اه قل تسي يشر دو كيا ع لطسل ناطا

 .اريخ ىمنيد اريخ لوقيف سائلا نيب حلصي ىذلا
 ' - اهتابكا يبا ا دعب لاس رامئاوكد يلو ذ_ هريغماهت لبثت ب لا جي تدقيق ىف يلو .مهنز
 كنلالر انتايآ هيلع ىلعت اذا رب ىتجان الث تايآ !قداع .نيئب و لاه اذ ناك ن نال .نينبو لام اذ ناك نا

 ناسف ل وقبر والاخت عل عطتال نيئبو لام اذ ناك نارك تس ل كرادب ناي ساكت رابع ىر يفتن ب لطميه ابدرك

 لوز يخبر واهس كرمت ءمبعشرعاع لبا تأ رق م يفتت سكس وتفمو ماو لع ترأر كا '“ لاسم اذ ناك
 لاق انتايا هيلع ىلعت اذادي  رقاكر رقم لحث ماروا خلا لام اذ ناك نارفكي ىو لئاع رنج ل لوفر رع تسكرق

 فاضمرواج_انتركادفاضم فرط رعبا يس اذا هلت انكساج ايانب شكل ومتماكىلاث إي ىللعت اذاوكسسا_ب نيلوالا ريطاسبا
 - ركل كلي حفاضمي

 هدايزل ع توك روسوا ومى لب جاجا بابكموطر فرك ان كل ودنرو لو نان تممالع حم مالا ب .موطرخلا ىلع

 د ّلابم تلات دمام ناثندداكنري كان كلا مثذوج لمدد ينانج ايلا رات لاب ناتج لامتسا
 نا الا نجرخاالروا هللا ءاش نأ ن نج رخال نانا يكريجسسءاثثشا كلاس قيلت فمثل اعنا هللا ةيشمب

 ده لو دا هللا ءاشي



 هااارشتيا 418ج ماك ةروسط رسولا 3 مج رلبج, ني اجر يقل 212

 ايع نيارواايكومريفسرلوكوس كس لو كلا قت رط كن ؤديفس ل تروا« تار ىلا ميرص ليل . مس رصلاك
 - لو لوقنم شك وكاد وايس حس

 < يددصم اي ورسفم نا .اودغا نا

 -سددودود لبالا تدراح_ اهلك لباب ةنسلا تدراح_ لإ 23 درح . درح ىلع

 -لث كل قت كس ريخروا لدعاء ٌفاشكب حاصرواابأ سدا كس راي كس اراب .مهطسوا
 لوقباب ارم, ايثشاركل وب جن مل سا لو نحمل ميظقت رب لوفد انكدذلاءاشننا تيم انثساروا عت .نوحسست ال ول

 31 مد

 جرت باذعلا ءادتجر لا يكوراشا ن#رضم . كلذك

 ول ىا_ لو كح مز الل زنميو ساروا ع فو زحل وعفماك نوملعير واب ددقم ب او7اك ول .نوملعي اوناكول
 نار الل مئتاواسم بج دوا ليث لس نيواسم تكس نينا: تددابع ىرين#ت .نيمرجملاك ١وفلاخ امل ملعلا لها نم اوناك

 لح لوب لكل ا ل وار جيدي حس نت
 هس بسانم كفو ب ىلا كا لاس لمت ب .مكلام

 لاب رباب كوم لوعفمو تاك ن وس ردت لمت يرمي ديبكا 07 نو مم ايوا مدقمرت مكل .مكل نا

 حض بوق ل اوفا كا نوسرفقرال ة# آل دوك ابيل ساه تاس روك كو مال اتذج امان [قشلب نا
 يتم لمنزل قفل. و كذ. دم ست ميزي

 -< كريس قتال فلل ةغلاب

 مكل ةتباث ىا<انلطوم ى«للخ مكلروام ىلا كككتم يق نجس قلت لإ .ةمايقلا موي ئلا

 نحمي لووك ارم (رالطصاب لكن انيلعب حلت” تابع ىريبفتمكل انمسسقا ىا لذ مقلم لارا انيلع
 < هارم ىلاصت ا قلتلي انج هت سك لن

 . اقفل مهلسردال ميعزب_للخت كلذبر واع ميعز مهيا لم ىلا لوعفسو ا لوعفم ل وا لمربي وهل

 -تسبو لكم اهفنتساع 3 لم 2

 ب تركاوم تقوس تقشعو ترش للا فشكل ارد جس ايكأايكديليثمو راعتسا راوي انك .قاس نع فشكي

 لير تاع تب < نايا شكرن ةروصغ حس هدبك كلا لثثك ف يت راد ليو ترخآ .دوجسلا ىلا

 < يلا قافتااكني رف دام لولص دك نس هدجكهدتت تبل سيكو سرع هرجو وردا كاجو هؤترك كن يصلي
 جس ةولص ربك م دارم تس هدي دك

 -«< عم لوعقم اي قوطخسم لوعفم بذكي نم ورواه لم لوا ل وعقم .ىنرذق

 لودنب تلا انج هدارماي درجردب يرد با زعاور خت لوقب نيل رز لنرب ت1 ات 1 . مهجر دتستس

 ل لوم هدإيز سيق ل وج لوج لب ع اردت - ل جسد الت لش لويغامرفان دو كرب رككسس اجار فنار فرس سس وتم ايقوك
 لو تحس شب لت عسب



 هاجر تعآ 488 لقا جروس م ةرسفورإ 0 مترجم نبل الجر ييضتحررشو رج تنال

 . كلا نوبتكي مهف ينانج_<ىلدارمتاييغمماع لح ضتروا لهن حل دارمانوف# عرو اب نبا .بيغلا مهدنع ما

 بعسير“
 لو فوز فاضم هئادن تقو ىف هلاحك كلاح نكيال ىا_ ع بوصناس فوك ف اشم ئدان ذا

 بع هراارغح لاو كاسب تاز قلنا عا قي

 لنير تنل ايجى دعب لات ونون ترطخ اك مذ الريس نيك ة فلاب كرم .هبر ءابتجاف
 -كح لومدارم قوو بن جارصر دقة اج ىلا ليبي توجب ار كضتبرك ليس تسر

 000 قف يرن رددت سكس هه ليون ا رقشلا .كنوقلزي
 - لج اياني درك آكلث كل قي نس لضتوا لب تس ذكي 1س لورطظنى او ذاع

 باوج كال اجانا فرت امل رك نكي هر ب وشم دي رؤس كلدوقل زيف ب وعر اهلا .اوععس امل
 - لإ كب اوجوكى ادد* ل ةييسد تاجا كم ذقن كبس اوت تارض>وج نيو دوجوم بادجي لادرول وج فو ذك

 لم تون ناش ايصو هدابز ل تروس لسا نيب يكر فرط ريح وف نيب رش حوت هواي للي كا ةرروص ل ....: نأ آ طلر

 -<س نايباكل وازس كورت اروا كوايند ىلا لش لو [ضتل_سا - .رفكل ئوج راكل اا« تسوبتروا هس فرط ولاو ذسركف عك

 لوم ىكر نيج زري لج حس دارم لص صاخ حس نوفاك ب تمباود غرم حس لئابع نبا٠...........:تاياورو لون اش
 لاءياديلو قوم لذات فالح لك عطتال تب 1بج لج ل نايبلارور-جسداصخ اكسب اءامسا نيد نسر واس

 تلاقف كقنع تبرض ربخلا ىنقدصت مل ناف اهنم عساتلا ريغ اهفرعا تافص عستب ىئفصو ادمحم نا الوب هت

 تدكمو مالغلا نزلق ترجل مهلا ري لاعلا نري حي تخيم نبا لاملا ىلع تفخف ًائينع ناك كايا نادل

 -هنم تناف ىسفن نم
 اقلط جيد كا ءاعنا ىتدطلا نحب, لشد تام ساكس سار كض .نوحبست الول
 اسود ليا ون يكرم مولعم موج صلخأن اوكدفناروا تس عكس وج بح كرا ووركلث تك توسان با .انل دبي نا انسبر ىسع

 رواه ايكركذ قنا حق ثزروا ئوغإ -اهتدج وب اكفنوا كياشوخ ليا اكسال ا قت ل اعرب اكل وروُللا لس لش ايكو تحرم غراب

 بوث انج كح لي رك لك رط كاب يب كك ون وم لات كن لاصق سس داع كرك ى كاعد فس لادم اكسس بيب تيا ود كيا
 اهلعجيف ةقرتحملا ةنجلا كلت علعقي نا مالسلا هيلع ليربج رماو-ايداررف تمانع راي نب رتبموكى تار آلى اعد

 .اهناكم اهلعجيف ماشلا ضرا نم ذخايو ماشلا ضرإ نمرغزب
 لوء ترث 13 ل واهلك ككرافك لول ذا: نيقتملل ناتي [؟سجج كل ب تالا .نيملسملا لعجنفا

 لذات نيملسملا لعجنفاي لا كسر ىرورض اكرام لو شاك ةريددا لجسد لسع ى ةرب كليم لوركا« لين

 ردا “ةعامجلا نع نوفلختي نيذلا ىف الا ةيالا هذه تلزنام هللاو” < لثسابها بعد وجسلا ىلا نوعدي- لوم

 .نوبيجي حالفلا ىلع ىح نوعمسي اوناك- ل ترف ٌريبج نم
 جااردتسا هنا ملعاف ةيصعملا ىلع مقي وهو دبع ىلا معدي هللا تيار اذاعه لم ثييدع .مهجردتسنس



 ها حارس تع 4 * هج مثلا ةروس, مةرمو راب مو متفرج, نمل الجر يفت حرر سمج رت نملك

 .دبعلا هب ج ردتسي

 نكانعي قا و كك احب رك لل ل ابي كل نيب اهضوككب بج لك دعا وزرع ٠ كلبر مكحل ربصاف

 هد هل سلال بآ بج كيد مروا اوم لان مكي تذو لاا ايكو دارا اكس دك اعددب ب

 كس نافذ آرجب ب لا ةكس دم نابلوباكرابم ساي سل ورك راب تشي ب ف نوتادانهكي 3 قاج لك اعددب
 - اك ام كلل حسروصرخ رول مدت 1 لم ترروص تس ء قوه ل زان عم 2

 [رفواشرا لست الكملانقدلاخ تسكير وكيس آد او نس كات ب ناش ىاتقفب ترضخ [.-........:4 عررشل »»
 فلاائنو نقفاوم_[ م اناد تسكروا تغاذب و تحاصف لاما تس قرود ولع ارجوك وم مايا ايبا اكدقلا ب لسمك إ جسد
 ككاو د لكن ولاو شكو ون ايك انيد بش اون دوك قس لدققم ىلا ايلاني هدهيو ركوب سسسمل الغاوي اي جم اروا كوم لد كس بس
 ْ ؟ سلم

 انطرررا نيك حبا لن نزاع نول اف ا
 ناروا نوناوث د قلاورل ل اذن كب لج *نرت كامكس قا راكي ركن اهئ د ذس لوول لي روش [ر درك نك يع
 ىو اج ماك ولاو نس كيك ناكل“ دي رطرت اح نانا آو نإ ز لل تم الا كس لولاو فن اابكش اولد
 اكيعس راعل يب لوفر هن شيب رم ماع ةدي رج ماكو نانو م اناكايس آن كيك سس اج فسم كين لانو ماناكن ارك يوت كل وكول م اكد نا
 كل هريقتى ابا روطبوك م نانا يتلا بآ [روا لكس دداد كل نادو تك يآ | ايد قراسبج 2 [تقو لب

 كل نارك كن ايتبمي كيك لاه كلا اجب اي رك تقنر نفى اي وفك حول لذا من تربو تليضف لاو ال كج يبرر
 - لح ان ووش

 0000 .ميظع قلخ ىللعل كتلناو- م ّش كدت ثلا لوس

 رنج وللا هوما ياما للاب كس دقلا بجرج اكان حس كو نى د بايغاك حرررط لا ميسا لك ونحب ىلا ؟ ع امكي ل

 نكساج ايكروصت اكنلا لي وفاول دايك مارفارب اف ب آرب قالخا لا نجف دقلا « ساه ىلوم هاوي ايكى فك ناون د كس وقتا
 و اتخاس كي يرو قرب لش قالغاو لاما ب آر اة ن ةرقرلا نايذاكبس حرر كا جس

 ناكر سوك ف يظخ ك وفيكروا لول اج وج جس. ىتىلاع قلي [ي قكبك يت عرارطرا حس لادا دعك زج لوك لوم
 هل الكي اج كقورج ل قي دنا ريدا قنات كلاب 1 لح نير كت افنلاايكري بل نون ىلرب ايد سفره
 كدا 7م د يقال ركا دكر /قالغ ا ناهيركس ب آف لوك زوس لقاك ون دان نا فوتو لل لين تسداج
 رقت ايد فو لكس قي ولبب نبي لقاك تسل ّلالخا لن و ع ولبإي ىف ولك يارب لاب - 2س نك تن كس اندرعو لوول
 نام كن الغاو لغم كعب نت لذ نبط زق ل كس بد زاجل زوو تمتلك دنا حقو رك لاعاد نوت
 - لكس د لعد ب يدوس رو

 هللا ىوس ةمهدهل نكت مل ذا ًاميظع هقلخ ىمس_ج قت ابويا لس قدادفإ رينج ترتد اطلاديس



 هدانا مارسف تعأ 40 هج راقلا روس م ةرسفورا مقا :١ متفرج نيل امرين رشم رت نياك

 اهلل بي هان تسيصو نسا ف ءاؤت .قحلا عم هنطابو قلخلا عم ةرهاظ ناكف هبلقب مهليازو هقلخب قلخلا رشاع

 ١ .قحلا عم قدصلابو قلخلا عم قلخلاب كيلع- <
 قرا. لقكي كسروا ددايشوم نوت لم ناك سيرك سيح 1 نيقلرف بي رقلكؤ ل .نورصبيو نو رصستسف

 ناوكروا إذ لاو ذ# [ل شداد فول نول جسدك وتفاقم لعاكعررط ىددب دج رك ل وب-اهت نترك تاب لكي لكي عررط كن وللا لكك
 وما انييىل زوار كن اطين نولرواايايرب لزنم كى لايمكن وكل اج ًارظذب سلك لبنا ان اس بج رانك زل ودك
 هروب لش لماعم لس خلو تو كل لا نين هدشمط_ لن مكس شل بس ل اون ًاشرواهكساو ف اري تسار هارلّتوج رولر ردارم ان

 -<.لاثأ لاو تروصو مواد لذا دركرجر واكس درك وما ايما رايسول ل نر تياعر

 تب آ نال .نييذكملا عطتالم ٠ نمت تسمو تضطلع نايم موشن تنام

 روظاس يب آآروا كس سرك ظن اكاد كس آم تاكا كتر ىتريتاسروا جس كل ثئ اون كتر دنب ناب ز قلعت لوب نيا
 كف انب حدك ب هك ليح وكب[ كش رغ نادل يس آنا لاتاب كنا بلآ نك لس ليل رت سس نزل
 نمت ىف اركب نايصد سس فرط لابس [لث تن اي انينيح9ف رم ىف اوكي آب تباع لأ: [فرط كن امي ادور بس انك شو
 لد تستو تقطن وا هموم وج لش فشلا تسي هر ا لك ا مذ ب 1 نييداونمالى يابس ماك خس كل ص

 ا 56 - ايكوم راد قرف دوك

 ريغ نديلو .فاللح لك عطش ال٠ :للااح ذو يوت لال قالغاو لامعا ابنك تاددو لا

 كل ف الد نيقياو نانيمشاوك وكولدوا جس اتت تاي ىلومخم كيا ادي هكا رم ىفوجج, ل تسلك كام ان كس دفا لن لد كس ل
 اع تاءز ةساوسرروا م ندب رجتاسهس نوتطصتى ري ناروا جبس اتيراتام لملف لع لورظن كن وكولر كس امامك يم را داب 2
 تاي لك ارك اماجوم سلال ا هج دالواد لابني كس ياك حسهتو لاا ضحك فيا ء لين دوجوم لايئارب راسي
 بير فدليا كس ارك م اك اك ولاو دثلا ني تنفارضوما روش ل ل قالخاو تاداع ك- نانا ززجج لصا_ تس اه لا

 ش -لي كت افتلا فرط
 رورخشر لا 2 ساس تمت ورق ىلا لاب كس ثلا ن لي جم الع كت يل وقم وكت رك د الواو لاس ..مهانولب انا

 يا فن لا لشكل رولاوم لافتا اكرادلا,كياخن انج هس قار لوم ىدكي جس شار ز [ كن ارقلا بناينم لي نجس اينو لب
 روا فساثل لاء حررط لاكي وس د الوراق اتركايك تاريخ ترثنكب ب ءابر فج رك ساب سد كرش لاعب لكل عب لا ذو راب
 ٠ ماج[ ب ىيركراهب لكن ابدوادااديب راسا ذب هناييدوكن ورهقفرواءايرغاك خس اع ىف كرب دن كما ؟هدئاف ايل ةس كداب
 + ةرابءاا الوكبوكىت تاررك اوم رك_اهك يق كشلا اعنا لوب نقيا ا ير يج ذي لئارولاوم هروثم كن آلم كرك للي اي انج
 ركل وجدار متم د نايبي ركود يلم غرار ع7 ب طم كسدادرارق قاب بس_ كوب فاص بسس غراي دوا لك ال

 سا اهترايشوم هواي ز لب نا لاعب الحج عكس هر مدرك تروا ! كوي تمت ىرام ركع قوة لجلال عيقايكر ون 1لكروا لب

 دارت تمر كو لو غر واو م ىنااكىك | بسر رواولونب وكت قيقت في ارواوكشلا مثلا 8 ايلين فو لس مروشم ىديذ

 : رف [7قالدداب تايدووكن ارك ليد ئاجتيب با- يكرم لاح كيش الى اروااب روم بح ايدض نايعدرب تاباكى ا ةسككبجورك



 . هن مارت 4 "اوبل ةروس م ةرسفورإي موقع مترف« نال الجر يسضن رشد تنام

 قلص رك 7 لع عمو ضرترلاوبج يبت اكل ادام تتكبر غنى كوت راع ىلا قو ركل يكد وا سلوم مدان بس لي
 هاذي سراب لبي تعصر قب اهدركه بس بج ايكل و لادم انس دّقلا مت اج لو راور وصلت مك لي لا لآ ارضه جر كوك
 0 -تدركاطعرلم بابك

 تكس لان ناوكوكت ضف 1 قب تسر [لحجب اكان لان لوكس الل فدا ليا كب اع اندر .باذعلا كللذك
 تاب ري( قد ا

 وب ةر# ك ايكو راببو راب كس اند .نسيقصملل نط“ : لو قلع وم يارب لولو درا انكر اراك يي: بايك

 الكانموجبرباكن دكر رافأ رد ليت كك ندفع مو لج حتت يتناك رب لن ل لين نرتب ددايذ لكاس نارا, كس تنم
 لرب و تيبانعرم لوم ا رلسسركا لاب وسلب « كيج رلماعم»و قبس قل ث ترث ؟ءاحلر لب ترو للتنس شناوكم تضيف درر

 ىلا نار فان بيرو ماله رادافد كيا شيمي لا ومي ول بلطم اكىلا لوك انكسد + هيي يدك اانرشوك لا لل + تن ناري مك
 تأ ايل قو ترطف ف الخ رك ذب حس سا لح اهو رت اب مورجراداقو ردا لش سس م 00 ل اموري لي ماجن لوو
 لا نتكر اهلك وم تن ذب نلوم لم نازكرتعم ليكي كس قو قلو# لاي هس داهتركا لد قت ىلع داي ىئار خوك

 ْن مرداس 'جايد وتد سولار مش لو جس يكب جكس لاك نك كك تس اق لاشي اج كى روب تاشبادت

 شع امس« لس موا ةيسا قرادسمذ كس دكت باتو نتج هس ةاج كمل م لام ىكا فيات يقوم ل تيرشنو لع نر آ مر

 ليدرك يا ةددسك و جسداب كسي 2س للكس لااتيد سمج شلال اة اتاك لابو موك يرفع ل

 ليدارك وراك ىلا نكي اروا لإ "الالب لمت لب اقم دك ادشوكء كرش نا و لب كوم تبا تنذو ىااانوم ايساكل ا قله ني دالد تسر سرواكع
 خط روس قياس لإ ركددبايكق راهو ء لل لوا اعوداب زج لورياهووبتم دوله داير

 ىلاقت قتل 1 خرط لا لل نت” شي دح عرف سرك كلا .قاس نع فشكي موي :قاس ل ل عميق

 اب ترفص صا لوك سس لع بلا أ اتضو تافص نايل كس ىل شفي نخل قاس كة رف ل كاس ىلا لي نااديم كس تمايق
 * تايباثثت ا ديرواوحجو# الاه رسود لع ركن لرامز عبس يعن كل سام كنق

 انكر نامي ىت بي ارج لاوجريفاو في حاب ب نا تس + يار موو ركل قسوم مولعم ب كا نعنوغا كس نبل ا
 ركع هده تانمومو نيم ىت تح دوك اس را شرف لإن تكدرب تافص زف درب مب تايحءدوجو «تاذ كرا حج جاي

 لير مدرس تفصل اا ىف واجدد نكشف رافكر ول كة اج هرركو م تترك اق اترك ايكو رجس اكى راك ير لي اندوج رك ليي
 اكس ؟4 ع اجايالب لوك رط نار دجرجب ء سب كيرلكتلا رار بج ثم يقر جايك يشرب تس ن الب فرط كدب يي
 روا كس ليي ركل وربك أاروقراتظا كا كوع لب ل ساخر كرم متاكد بطمي اكل اه سالب جي باد#

 وعلا ربك اذن تررطخ لبر يفك شكت 7اس اجو نفق زايننا لكل مر افك دقفازم يصل اوه ب تسلك. نام

 -ج ايارفورصبتب ع رو بيكي تاب اش

 لناس ل ل فدو .مهراصبا ةعشاخ..---..-: :ازم ذلك نهد

 ىرطف ىف اال تلم قفل كودك لك لك و توم تسردنتمص_ ان كيال اهق لاعب لاين د لك لاح كد نا نك



 هرم تي1 48 م)وربقا ةروس مورو م” مترجم نال يضرم ننال
 - ملح ر كلور دل ىو اه با ىدوكر راو تدارعتسا

 دسم 7 حررلط لا رولاك ول تس وتس. نا لع دكت طوب جبل اعمالنا نكي اقابسا عوكل نم .ىسنرذف
 مارتن يروا كسرنا ىتررتا نيل لين ر نكرم تلاع ياي كش تي وأى ارك ل واجلس فرط يزود تب
 - لو لع رك ايل وتاكل العب تلح سنو وكل ردنا ىلوي نقر كنا

 :كل و ةس ركب لطضواعموي ب سا تس ناب آيل ؟ < ايكوم أ 72 | شبلول تءابك ب أ [ .مهلثستوما
 5 1ك ل نطل قو كادوا ل رب كب يف لاي هس نا لبكي لن جءاج بس ده: لج دب هع
 -ةسابابيلرواكس رعي ثبدداداعر بجبل ت ابي لكس سن نا بسجون لئا تمور ضال اتاك

 مق دياتوجب «سوؤكيكطدردا لإ سمو زاك موظكم . موظكموهو ار ترضخ

 دا ل لي ا 8ك لع زوج خي صاع از اء اع لل تاع نيا ةق ة الا 0

 كلر لك وك راج مناي تنال نيملاظلا نم تنك ينا تلناحبس تنا هلا هللاال لي ركع 0
 لاب تالا وروا جد هسي لي نايم لارج 7 لود قرير ارثوارخ لضفب_ىو كاين اهتديت كلك * كس دقلا حس

 نا لظاو سش وك وادنست اشك يروا ا زاوفمسس بتارعري مما و

 لكشرروس ورش .اورفك نيذلا داكي ناو :اناكذرب رن ياني وس لورظن كل توك نتج ترضخ

 راروكر وكس لورق ليسا لال [رةلج يقل اءاكن التكيف ايكوم نط قاف ترضخ 1ني هرمي جررط

 نا ًرقروا لو تنك شاول دوي 1و لين تكس ذاو كرس ناب ذروا لح ا اهتم قرم يسال جس اهييددا لين تكي بأ

 رظذلي اكسيل ب لطم 4 كلنوقل زيف ضروب تحيين كس نابت هسداسييمكلا الاص_في كشاول للاب أذايع
 هل رت ماطاك رقم ب ابالي سرل هدام اي ساكس ارقروب خرب ذكر ظنوني اينانج_ نين تشك
 لاا نإ كسا ا يأ منيع لك ] اهكالج ليباودارمانو ماك انس نعشي لونان سب اركي روزرنجرمرل ذا
 -<س ئاصنا نراكذ اس ارم ل لرب رة تاعقاهراشي_ هداج لوضن ركوب لاهم ة كرت

 طخسيوهاضرل ىضري «” _ ل لاء رف ريكس أشكاع تررطعح .قلخ ىللاعل كلنا... :لولس فن اطل

 نونجمب كبر ةمعنب تناام كبي ساروا اجيد لام اكتم هراشا فرط ىلا الغي قلل ب سا “هطخسسب
 -<س نون اكلي ل 0

 - كا انا ناك رطل بارك اكل وصا كس ليمذ لالا ل للا .فالح لك عطت الو
 روص جوك اءايفوصرك ين تن ركل وكر تارت انتل اون العيب ايكيا ف قاس كى اتق نقب ثييداعا .فشكي موي

 نسافر ل رن كرهت ياك تك تورعم لبا ضني لن تلى
 ْ كح لا ماقم بحاصروا لأكل ام بح اصّءل_ ك ماقم ب حاس _لاوب مولع للا .تاوحلا بحاصك نكت الو

 1 امرك سس لم_انوم ضو لاك اعماق بحاص

 هنا لو عبط تمار مى وردا ليث كوم تافرمت كل م نك لاالاوم مولعمتس ا .نيذلا داك ناو
 -جس لاكشم الو تمالع لاسفنث انجب لب ةلع 1بلاذ



 2 لج« نال الجري عرش تنل

 ا رانا <

 يا َنْوُسْمَحَو نانو ىالخإ ةيْحَم ٍةَقاَسلا ةَرْوُس

 ميجّولا نحول ولا عسب

 موفق احلام كِلْذِ ٍةَرِهْظُمْلاوأ ِءاَرَحْلاَو ِباَسِحْلاَو ِثْعْبلا ّ م اَم اَهَيِف قِحَي ىلا ةَمِيقْل وُتُقاَحْلا

 مْيِظْعَت هَداَيِ مو ُةَقاَححْلااَم َكَمَلْعَأ ىأ تليد آَمَو ٍةَقاَحْلا ربح رَبَحَو 0 اَمُهَو اَهِناَشَل ْمَيِظْعَت

 ُتَبَّذُك ىرْدآل ينل ٍلوُُفَمْاِلَحَم ف اَهُرَبَحَو ُةَاَلاَمَو ربح ْهَدْعَب امو ادَتبُم ىلْوألا اَمَق اَهِناَشَي
 موقيِغاطلاب اوك منام ايوب بولد عر هنآ ةَماَيِعْلا («3ةَعِراَقْلاِ "ٌداَعَوُدْوُمَت

 «:طقَبتاع ٍتْوّصلاٍةَْيِدَش ٍرَصْرَص حْيرب اوك اخ امو يلا نحل ةزواحشلا ةعيشلاب

 ما ةَيِناَمَثَو ٍلاَيَل ْعْبَس ْمِهْيَلَع ٍرْمَْلب اَهَلَسَرَ اَهَرخَس ْمهتْدِشَو مهتوُفَم ٍداَع ىلع ٍةَدْيِدَش بوق
 ةكو ا ف هولا ديا هرم تالا

 ْرَص ايف موقلا ىَرََف مسني ىتح ىرحأ دعب ةرك ءاذلا ىَلَع نك ٍةداعإ يف يساَحلا ل عب

 يل روس رت عل ل لا ال َنيكِلاَه َنيِحَوِرِطَم
 0 ل 1 وخال هوه 2 م د

2 

5 

 ٍطْوَل موق ىرق هو اَهلْمَأ أ ُتْكْفَتْوُمْلاَو ءرواكلا مالا ني نفت نت يأ وبلا دوخشسو فاك اقل

 ةّدخأ ْمُهَدَحَأَف ِهِرْيَغَواطْرُن ىآ ْمُهْبَر َلْوُسَر اًوَصَعَف ٍءاَطَْلا تاذٍتالُعِفْلاِب 4م ديلا

 ََمَر اَهرْيَغَو لاَبجلا َنِم ٍءىَش ّلُح قوَفاَلَع ُءاَمْلا ىَفَط املا اَهِرْيَغ ىلع ٍةَدَِملا ىف ٌةَدِئاَز كَيِباَر
 حْوناَهَلِمَع ِْتلةَئِبِهَسلا (ؤقَيِراَجْلا ىف مهباَلْصآ يف متن ْذإ مك هبا ىبَي مُكدْلَمَح نائل

 َىِهَوِةَلعِفْلا هذه ىأ اَهَلَعْجَنل َنْوُقاَبلا قَرَغَو اَهّيِف دَعَم ناك ّنْمَو َوُهاَحَنَوهيَلَع هُمالَسَو هللا ُتاَوَلَص



 هاءاح ارت ييآ 479)) ةقآحلاة روس ةرسموراي كيش متفرج نمل الجر يضع ررشو مج رت نامل

 اَمِل ةظفاح (مقيِعاَو ّنذا اًيَطْفَحَتِل اَهّيِعتو ٌهَطِع ورا دلوكل َنيِرِفاكْلا ِكالَمإَو َنْيِِمْوُمْلا ءاَجْلإ 520 2 ا ا م ال 2 مل ف ف ع ربا

 تف نر ِتْلِمُحَو يال يجو قيال نب لصف © ةَدِجاَوةَحفَت ٍرَوُصلا ىف حف إف مسن

 ةَماَيِقْلا تَماَق «(ُ)ُةَعِقاَوْلا َتَعَفَو لِبَمْوَيف »ل ةَدِجاَز ٌةَكَد اند اَنكدَف َلاَيِجْلاَو ضزالا لام
 وا 2.

 اَهناَجْرَأ ىلع ُةكِباَمْلا ىنْعَي كَلَمْلاَو ُةَفْيِمَص (وُةَيهاَو َِمْوَي ىهف ء ُءآَمَّسلا ِتَفَمْناَو
 ّنِم (ُقبِناَمَث ِذِبَمْوَي َنْيِرْوُكْدَمَل ةكبالنلا يآ ْمُهَقْوَف َتلَبَر ٌسّْرَع ُلِمْحََو ِءاَمّسلا َبِناَوَج
 َنِم «مو ٌةَيِفاَح ْمُكنِم يو ِءاَناِب ىفختال ٍباَسِحْلِل َنْوْصَرْعَت ٍذِئَمْوَي ْمهِفْوُفْص ْنِمْوآ ِةَكِئالَمْلا
 ير اًوُدَح مْواَه برس اَمِلِهتَعاَمَجِلاًَباَطِع اج لوقف هيئوتر بلك ىبوأ نما 0

 ٍةَْيِع ف َرهَف (ئَيباَسِج قلم نأ تََْي .: هل ثدنُظ نا او ُءرقاو ُمواَه ِهْيِف عَراََت : بوو ةيبعك
 اقوه لاَ ةنئرف «+قياذ اَهْراَمَت اَهُفْوْطُق 72 ةّيلاع ةنَج ُىِف ةّيِضْرَم «مِقَيِضاَر

 ««وةيلاَخْلا يالا ىف ف مَتفَلْسَأ آَمِب َنْييهتم ُىَأ ٌلاَخ أَمْيبَه اَوُيَرْشاَو اًوُلُك ْمُهَّل ُلاَقبف ُعِجطْصُمْلاَو
 ْملَو © )ةيبتك َت َتْوَأ مل يَ ؛ هيبتتلل اي لَا باع ىتْؤأ نما ايْنُّدلا ىف ةيِضاَمْلا

 آم َتَعِباَل ُنآب .ةيايعل ُةَعِطاَْلا «ْمٍوةَيِضاَقْلا ِتناك اينَّدلا ىف ةنوملا ىأ اًهتيِللي «|ؤُفَيِباَسحاَم ردا

 هيِلاَمَو هَيباَسِحَو ُهّيباتك ُءاَهَو ىِيَجححَو ئَتّوَف ؛ يوُهيِنطْلُس ْيَبَع كله (ْوَُيلاَم ُىَبَع ىنُعأ

 ُهُوُذَح الَصَو اَهَفَذَح نم ُمُهْنِمَو ل تلا َوِماَمِإْلا ٍضَحْضَمِل عاب الْضَوَو اَفَقَو تبعت بكسل هَيِئاَطْلَْسَو

 توف ُرْلَص دن لا راثلا مهام علا ىف قع ىإ هدي اوما ولف مَ نرحل ئاطح

 نب اهنو اح ا[ نأ جوف وكلا ِثَلَمَلا عار اعاَرِذ َنْوْعِبَ ْوْعْبَس اَهُعْرذ ٍةَلِسْلِس ْيف مث ُهْوُلِجْدَ
 0ع هللاب ب ُمْوُياَل ناك ُهَنِإ مَّدَقُمْلا ٍفّرظلاِب لئفلا لع نية عت علو راثلا ِهِلاَخُدِإ

 ماَعْطاَلَو هب فَي ٌبْيرَ دو مُهِبَح انه مْ هل أ َسْيَلَف 0و ِنْيِكْسِمْلا ماَعَط ىلع ُصْحَيالَو
 مدر ال نورِفاكل يو نودخْلا لا هلك ابل اهنف شواز راثلا لها ُديِدَص «-:هنيلْسغ ْنمآلا

 رفا ب هن قْوُلُحُم ّلكِب ىأ اًهْنِم *هوَنٌوُرِصْبَت االاَمَو َتاَقْْلَخَمْلا ّنِم ++ َنٌوَرِصْبُت اَمب ُمِسْقَ

 1 اليِلَق رِعاَش ٍلْوَقِب َّوُهاَمَو ىلاعَتَو ةئاَحسُم هللا ع لاسر ُهلاَق أ «"ميرك ٍلْوْسَو َلْوَفْ

 ٌةَدكْوم ٌةِدَئَامَو ِنيلعِفْلا ىف ِءايلَو ِءاَلاب + َنْوُرَكَذَتاَم الْيِإَق ٌنهاك ٍلْوَقِب اَلَو ٠0٠ َنٌوْسْؤناَم
 ةَلِصلاَو ريحا َنِممُلَسْو هيلع هللا ىَلَص يبا هب ىنامِم اَهووكَدَمَوٍةَريَِي ٍءاْباْنْما مهنا ىنغملاو



 | مدلج, نال لوريل رش سمج تناك

 تع لل كا نيا يأ لوقكولَو (جوٌونجعْلا بون لِي وم لاي منحت مك فاو
 عد يب و ن2 2 7 هور 4 ا وال و مر قل و عا ف 38 3 ا ا ل او ل وال ل

 ةَرُقْلاِب هلنيمَيْلاب اًباَقِع همم انليَل انذخأل ُهَلمَ ُمَلاَماَنَع َلاَق ْنآب 209 ليواق الا ضْعَب انيِلَع ْمَّلَسَو
 هبِجاَص َتاَم ْمَظَقْلا اًذإ هب ٌلِصَتُم ُقْرِع ٌوُهَو ِبْلَمْلا طاَيَن (0) َنْيِتْوْلا ةنم انغطقل مث ِةَرْدَقْلاَو ١ 00 و ر 5 راس عا ع را حت رورو نا ل ل

 و7 2 *. ء رع 8 يوب ا د ب واتا يطا دلل. .يقا ا عح الأ ما ا و رط* د 2

 «:) ْنُيزجح ُهنَغ ٍدخأ ْنِم لاح ْمُكْنِمَو يفنلا ٍديكاَتِلِةَدِئاَز ٌنِمَواَم ْمُسِإَوُه ٍدَحا نم مكنماَمف
 هل عا لم 5 لال سا## ,”ر” دعت 5 رد م17 ”وراع م 50 مير 20 ىو كا رج سس هم كا سمج نم
 ىا َملَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يبنلل ةنعريمضو عمجلا ىنعمب يفنلا قاّيِس ىِف اذخا نال عمج وامربخ َنيِعِناَم

 اَهيأ مكنم َّنا ملغنَل انإَو (مْؤَرْيِقتْملِل ةركذعل َناَرَقْلا ىأ ُهنإَو ٍباَقِعْلا ٌتْيَح ُنِم ُهنَعانَل عِناَم ال ورط*” ت2 3 0 2 5 1 ء ه6 6-0 مسا ل هية س < < ا
 َباَوَن اَوَأَر اَذإ <0.9َنيرِفْكْلا ىَلَعة َكاَرُقْلا ىأ ُهَنِإَو َنْيِقْدَصُمَو ناَرُقْلاب 09َنْيِبذككم سانلا ملا دم أ عود #" ني 1[ مودل 2 ع روما فانا وقت مو # ضن و

 رن حبسف نيِقَيْلا ٌقح نْيِقَيْلِل ىأ «م) نْيَقّيلا قَحْل َناَرَقْلا ىأ ُهَنِإَو هب َنْيبَذَكَمْلا ٌباَقِعَو َنْيِقَدَصمْلا مسك عدس م ةعل © 52 هولك لل ع مرقد م 00 3 0 01
 26 ب ب 0 2 5

 ول 2 *0 00 دس 0

 ) يسمع رهاب روس ه٠ يي ١ كلب ةدئأز اب د

 همم مم 1 41791 ةقاحلا روس مورو راي ش

 مترلا نصرلادفلا من لات تاي آلا“ ايناس يككد فاح دوس. ...-..-....: مج

 رمجاظوكل ذاب نلا تمايق اب باح ثعب نت ايلا يكر اكن لاكن ج كل حن موب قت خخ بوو مان لع ساكت سم يق ) زج ىلا و لس »و

 هر احلا رواءادتبم ام روم ايككيالقنانو# ن اشلا مي يع تسم يق لب ا )جس ىلا فسد وج زج هد جس هي كن ا 78

 لوا اه ناش تملظكووإي زروا تمم ايق لب ىلا )زج ىلاد سوهو عسب 00 رت وكيس اروا لدا احلا هس رشم ب
 تال ل لاذ داع روادومتا ح سب لك ىلا ل وعما ىردا لمج_ربث هقاحلاءارتبم اخ اهروا ع رت كا ردا دواء ادتبم

 هدايزه دعوج )عكس يدرك الب عسي كيا قتووضوس ( كس دا تك تك كولو حس ىكانلومب ىقياوج تم يق ) كبي ذلك كج ىلاد

 دوجواب كح هومر واط هسداع موقرج) كح ور لالي را اوم زاد 1ك فس مذ )دتتو زيت كياداعرول( شتر امتي دش

 كح لوزام حس كدب لاوشالا» ) نور ارو تاد تاس_اهت يدرك اسمر نلا( قدرم ز )وك اومج سا نس طلال( قت ل اهتغا
 حررط لسا لبي لاول وقل سا قوس ( اب راج اكل بس ذذع لااهيب عررط ا فتترخ ١1ج .اًنغاد لاو نادر اتكرر اج لس تروم( صرخ

 اوماجب لوكاكل ب ناوكدجج ايلوس_ لج( ل ج) تس كس سرد ( لوب ىلو ل كاب ) لوم رك وايوكل ( هاجاومارك )٠س انْ داوما ب

 < لاروا لس نوكرفروا( لاب شلي باوج ؟عس لاب لو شع لافلام انرواج تفسر رقم سفن ةيقاب) اج ارث
 ( هذ لورفاكد كي حس نوكرف فك“ جس تاس اينولسروا فاق قفل تأر كك يروا هس لود اكوريج كس تان نول ول لسي

 وس( لين اطخرسارسوج ماكسي )لس روصليس ذي ذب( ل دارم لايق كحول مولع ساء قسللا نتن ن سوبتسا ى وم لاعبا

 كبت ذس م ( رك 7 هذ حس لورا )ايل ذكي تختتمبم وكن ا ف دقلاوس- انا هنانبك اك( هريشو طول ) لوسر كس بدبس لس لوبا
 لي ناقل ىلا مكوك اداد اب ابق تن) لبان # م (ايك حج لي دب زجج م هرجمو ثايب لع ناافوطد امن ) ىد ىلايفطوكى لإ
 وكلا« ب دانب مت كاج( كح بو بس قي وا كل عبق جتاس كس نادوا هد« رايت فس ماطسلاديلع عر فوج )ايكراوسبب فل( خل

 دكر وب( رن وقكك )ل نيو[ وأ( تريك )ران كيا كل عسنايتت( ل اود اع ك داب كوز فاكرذا تاهت كن وس تل)



 ه0 جارتي 1 4179 ةقآحلاة روس ؟ ةرسأورا ش *ة لج نال الج, ريسضتجررشو صج رت نال

 نام يقتل كس لصيف لس قول ) كك اج قرا فكوني كرابكي لج ر وص بجي ( نو تل رك يوفكوكن اي لوم قسوج ) ناك ساو
 رج لاو لوم هو ثور لئا أ نت و كو زي د هزي دا صفد فكيأ لاولود رب كس ل اع كك اهاز 2اهب دوا ناك زروا ( ب دارم

 ا م آي لو رانك نا 2 ا جحش رفروا هوم( روز ) ادو تيب تشو لوو هروااك تاع ثحي كاع آروا كس ثيم( تميت )

 ىف وتشرف ي لح لوم 1 تش رف ) لح لوم وم سانا عش * فرط ؟زور لا( قش رفوروك )و عدس د اكدروب كس بدوا

 ا ىفخت)- كب لن لوم ىيج )هديشوب تابّلوكى رابت كح ةاي كس شث( كك باح زور سحب( كيوم ضمن

 2ك تعامب با تاب كى زخ )6 الوله وزنة اجايد لدرس لادم نلاع كرب ( سقاس يد
 الاد د 15 باحر يمول كا قداقتاع اا ريم( ساب دوم عزان اأو ءرسقار وا مؤاه لم باك )ولع لامع امان رهو( سعت

 دلل درر نيه تكا لقرب دو لبن لرب تشب قتل ل ثيل ( رع ) هدي دن لتوو ضاع

 كح لامعا نا( وب خس ء ع لاح ) دجتاس نس هس رعي رواء (4 2 امابأ سس نا_ك لاو لاح تنل ديل كثي ليش

 كس تح )[علس هووسا# اج ايد ل هجتإب لب اي كس لا لامعامان اكل تروا ل كس ( لش اند ) لن مايا تشكن قج لملم
 ب ؟ل يب ايندوج ) ىف توك ام ايا يك ايكب احا ريل ىلومت ىترمتير وكتبوا اتا ن ىق لامع امان ارموأ تجب اك ( تس

 )ومار ريكس جب هاجا ري -.ي آن اك #رمم لاما ريعأ اتمنى ثار يعرب قي درك وبانو تسي تحب ) قي درك اخ ( لق
 فح جس قاررا قري لب لولو لسور وا ففقو تملاحوج دس دك اه لن الا مانت نلا- قر لانكوم لطوروا تكرم

 ومن وراد )وزي ما ( ساي دركف عون لا لو تلاجبب ل ءارق نب نايتس مهو كس + ل |وقنم جررط قا لب ىلا ثع

 ري _ود( للا )) تكوون سا ل( كا [ لوم قو ) ل غر ودرج ( تدني لي كك و( وحتاب )هدانبي قوطوك ارو( تس باطخ

 للم مدقم ف رلظ_وو لي لن سور زركل وعباس عر زود كل) ود رجلا( حس بان كدتشرف )< ذكتسوج لير جي ذ وكلا كي

 ات ايد بييغرت لك ف امك نانو ويشد 1[ بير رد رولاهت كر لمن لاي ارب كذب ةسادض نر( ع ليل افعة له

 ناوومتن كس لومثز ريا يس بسيف زب كف اهل ولو ادت وا ( سام فت عفن حس لراس تسود لوك جر اكس سا

 نا( مس دتازالا) سوم جاع برر كح امك وكا ومس (رفاك )راكب انكببس ذب وكل تكس ( تضدد قودي داك لو نود)

 دشرفززعم ياجمالك( ن آرق )يك( كقول راس نت ) ةتكي د لنمو كك زج ناارداوم نكي د مل كلوز ١
 تل اك تبعت: مالك اكن لم كى ترداوم تسال نامي تسمن مق لائم الك كر ع اش يدا( تس للاي كس لات شا )اوما يال
 تبعدج لو تك ر قري شئئأروا لين تش اترك قاب حلاوي نتن كل كس ديك تح دئا قصروا تسل انيروا است ل وفود )و
 ٠ ب شتريفموي كح كس لا لت بهو لئالاح ل فافعروا لصروارش تن تاسيلخن لوم لال كفي ترضخ [لباتمب نون لو متم
 لك مت ةيسددبكت اياك | تل ) خي داكل لت اب كي ريوا راهن( ىج )يي دكاروا ع اومن اتت سس فرط كن اما علا بدلا( ع

 لووج لو كر ) يسد لا ؤ)ث اكن اج تنل نبا مترج ( حس تق اطر وا دوز )ل دجتاب نب اداكن لا( خازم تبل ماي ) تل دليم دن( ىك

 0 هس دحا نم مكعمرواّك ماكان نت از نمروا اهم“ ١ دحا) لوك ع تي( ةساهرم لع ا شكو و لإ ؟ هسباوح

 0 ل اميالاو كس هرالاتوهن ىالاو ذساجب عازم ل ااكنلا( جس لاح

 ريشالب دوا( ىلوممت تروص لوك اهع تس باع “جس حجار فرط قب ترضخ ريك هدعروا جس ل ننس نسج
 نا رصقروا ىن آرق ) ين قس او ف كبي ذلك( !وأ ولع 1) كس مولعشركم تروا جس تحت تلا_ تح سويت ( نا آف )ب
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 5 هم 1 7 7 ندا هك 9 1 هعرجع

 30م معي ا 8 79قةقاحلاة رول سبورإ اكليل مث لص. نام الج بل يح وما نامل
 1١

#2 

 ل 2 م روي“ أ

 ناولاو تسع ببي ريس وا ت# اونكلو و رى مضناوو بسلا )جت مس يس متل سو رفاكن لآ رقي دوا( قتلا و

 ( سرت مساظقل) هي ا يلا م ماحاب 3 بازعاك
- 

 د ةسدا وون تعبر نكي قس رإرغ «ىهام ةقاحمللا" ني لم رت لقب :ةقاحلا ...٠» نيكو ل
 الع يةاددلا-_ت تالا | ل هوجو كش داع ا "لافتا هلم لا ايل را يق

 327 0000 تما 0 هع دج مجان يرسل 0 كاحت ني لف 9 وم ىوتولا بجاو هوكشمم ايت زوخ ماء حسم تل ع

 لامك

 ه2

 حس قرورتوزج وكنت: روصو ىو و بازعو بالاك اد انج ع تس ل لو زج شوا 3 ا
 راجلا فالخب ع بستأ هلك اخ ل اوعفم هقائلا امروانأو؛ لوعقمب فاك < لوعفشورب ىرعتم و ردا . كاردا امو

 ل داالولا اريج حس اتوب ىكرصتم مل د ذك اء فرط ى ان لع توياد حس

 لا عكس هم هات جب ل ىل ايفط ىف تاو ودك تمل تبر وا بس تل م لس د مد اقروا نكي نبا .ةيغاطلاب

 م 0 رك و: ررصع ةيغاطتر رطل ةيفاع لب ترروص

 500-3 ريح لرش دوا نش دس 7 لتس ودعا .رص رص حب

 لسراام-ت لي ثيي دعا هيج - 7 2 7ك قتل هزات سلوا ل م كس زدات دعت ث تتع .ةيتاع

 .حون مويو داع موي الا لايكمب الا ءام نم ةرطق الو لايكمب الا حير ن :م ةفس هللا
 2 رواش رم بس اير ندد ؟تادثاساو:عرو مبا ذعس نادك عم جس لبي تيياور قر زنم نبا .اموسح

 تجب لكل وذ اج ىرث 2 زوجع مايا”ول ونون! برغل يامل لف تس [رفيسم و( »كيب رس وشن

 < تعي اموسح _ات ابد رك الي عسا للابد ةس ادع 1 2 كليا كك هس تج - تسل تلوم يع تا ”اءروا

 داك فما لك ا ده دال موسح_ت لاعحس لو انجتتلا 1 ماميا ةينامثو لايل ع عبس

 521 ويشن لورول ل تخعاووكل وكوت كس اوم راج كلل ايكوداشا فرط ندم لما تاعباتت سا را او

 درع "ميش كراس ف اواي وك نكي "يروا موش انقل اموسح لح طعروا

 ديفا دوم كسلا قت بلع نم فقتل قاس دن قارا نس ل لا نت هيراخ .هيواخ لخن

 -تايدرل عت م لولو هرم روط مطل زاهئم وكس

 تب لراكلامايقشاروا قاب سفن ىا .ةيقاب نم
 -< كاما فات ديدن |ركشل 1 ردا اس 500000 .هلبق نمو

 نوب ان ولوج و تكل ضن واس رج اظ دهم جو لج بس ككطج ئ اوكا ربا حر اطتتنا قتل افنيا .تاكفتوملاو

 51 مون كام“ 5

 نايلاتم ىراكدب كرت تفص كف وصوضر كاي ورك راشا نرسل لا لين سكب لكوج راك ننس .ةيطاخلاب

 2 |1نبأوا ناي ناو اعدل راو اع

 ايكباطخ حس جو فس وم دوجوم لع ناتي اواو بابي "٠ . مك ءابآ انلمح ىا-ت فوز ف اشم .مكانلمح
 دهس تادالوا كل ودا زبتاص لوم ثفاي«ماح م اسدعب سئ اسر خت ايند راسه ايأ ايك

 -اناركت ضاقت ءاعياءانرءتظ ان ىعد .اهيعت



 دف حارب تيب 7 4: 9زب ةقاححلا روس. ةرسُورإ 2 متن دج نكن الجر ييضترشمتب نيا
 ام ىلوا هججفن كيده ضترولا كوت باب اح تدع لس لاك ون ارفق سيان ابك ا .هدحاو ةخفن
 .تلمحو خفن اذا ىا .ذئمويف

 لدبوارم حى اتعا_ حس معاك سم ايقاعقاو نايس لوم مولعمو دن اف ب حرر طم ئاقلا مابك ب .ةعقاولا تعقو
 -هس ايكو راشا لس فرط

 كلي ” اج آم لوران "تش رفع هس نكد رظنم كانوا اي د .اهئاجرا ىلع

 'تاولمسلا ىف نم قعصف”هتس بول لحد :تقلس ' هللا ءاش نمالا” تشرف عن الاح .شرع لمحبو 95
 9 ل نال لش تيياور رسود كس لاكي , لكل ل وحنيم تش رفح[ ايدل تعاود تسل اب نما - 2
 درو نتف لير لوم ليس لي ظرارب كس تن ةاسم يل ننعم يروا نزور نتن نورد ةووملل تن

 تسي نأ سرج نبا اكو اهيبج حد اك "رواايبج ليتك اا يس طي اما
 وكت سلا درت كيلا نت تس ارق ابع نا لي اممم لي تم يقرا يؤ اين ران .راللاو تنقو لاك بن تس ركل شن وزرع
 جس مولحمإ/ة زارا رخأ قلك ارك تك نلسرداكس لوم لش سوغصر 1تبلا_ي_ مولعم

 - لت تم لوا انئاءدارفاد 1 اد ماما- ا ا رار هاي لم 0
 تخلل وأوورضاوم لش لتس لإ الذ تي 1لابي- 0 اونخ ترروضووربب لطم اي جرم 0

 تلة ليشالمل تاو ض ناهس نلت اسكس للا شباط فاك ل م تخلل وأوورب ل بس شن ٌء مركب عمال ورقم .

 .ديزإ ءاههت_كة امايان ةرمت يبج فاك ع ساق وم هزت كليك باطخ فكروا ك ءاه كاش « ن ءاه ءناه جت

 لوب تاغ ناتي ناو دير وفرع زري راصد يتا سك عجرص لف 08 < ناآرقلا تغليب .نوئاه ءمؤاه ءام ءاهء دنهإ ئاه

 اب < تادنه اي نيئاه «نوديزاياو ءاه ناداه ايءنا ديزاي ايئاه ءدنهاي ئاه ءديزاي ئاهررط لى طاعي ىطاع كينيا

 مكي تغلارسمت .اوبه ابه ىبه بص بت لج قت ا .ناهلاؤاه ءاه ءاه «ىهاه- سباب رطب ه كي سس ود- اج

 كلش لولوي كس ظظفل لارا اجابك ناه ءاو ءاه ١ ءاه« ئاه ءءاه[ررك نفخ ءاوفاخ ءافاخ «ىفاخ «فخ
 رول كوم قرعتمول ر ل ىلا لي تروصما_ لو كل قل ١ولاعتةس رواه لع نن اوذخخ كس يدوب جس فاالنخا
 تالا 00

 ش كح لاي رص ر واو واي بسجن كس لوو لر واس ىلا ذكع ساب ل تادلكن اك كن ركرماظن قف اب

 دب هيباتكااو ءارقا ”ىباتكأ مؤاه" لوب رطل ١[ ترابك ل لايام دسم رم بسد

 لش لص روا تبان ل 01 ات دس رك ياعر كيرف رشبروا كت يلوا لول تو كت الد ىك ىلا غاي ا

 د طر بلا ترن اه لاعرب حبب "خ_ ومدوجوم لش ىلا ثع فسرت جا لو طقس

 كاينايصم اذار ان اجر هللا كاس ءاجرلا فونخلا نيب ناميالا ل2 .تدنظ ىنا

 هلك قاع عطف وزوررص 2 نينهتم*“ ايه لال اع اهينه_ي_ لوعفم وكل ع .ةيضار
 ائينه متئنه ىا_جررص»ووت ا ١ ائينه ابرشو

 كت ويل سواد ل“ يضانن# كر ءريغلر لونودي ل هيناطلس لك ايكه راشا دس رشق نال
 وفلو تاجر يل ىلع لف نع اي دوو ب روا كل ك تك ر طنوفكإكت للحس: راه اب ففقو لابو يارا

 للص ز_ضح رواه ايل 3-11 رن ايج_ < تبناه واح تاون للي كت قاب اسه لش للام لود لس



 هرم هب "4 ةقآحلا ةروس + ةرعأوراب 2 مترجم نا الجينوم رن نامت

 - يدرك ذع لم لو تلاع مس: ةس كت اعد
 لي تس رف رار كشر ابع نما سهجس دارس رادذاس ناك جانا تلال سي تك وأ لح .اعارذ نوعبس

 كركم اماروا ,ةكم نيبو (ةفوكلا) كنيبام عابلاو ًاعاب نوعبس_لث تا قلل عرارذ »وت لزواج لاب فورعم
 يس اتوم مولع ض رالاو ءامسلا نا لوطاك عا رذ تس تميادر

 لوي ود هرم دقن فرظروا سمك سسيل تافوطخ كس كادوا مرداس تف آ ادارثح موي .هويلا هل سيلف
 ىف نولكايام كتلوا”روا "خلا عيرض نمالاروا ميثالا ماعط موقزلا ةرجش”تبب ًارواس قلب تع لال اك اكس
 - و لا حس حف ناكل ودك سيكو تشمر صقسر واس قاضارصتب لات اقنع لوك بس. بس لك «رانلا ىلا مهنوطب

 - ل < لس نووتداكل وضل دب رص كس لال بع يا . نيلسغ

 - اهكاب/ خيبر ب وسر لاوقاوك سما ىلا مالك آرقروا ل رود لوصول لقرب ثم . ميرك لوسر
 هس اساس دي شتي دان ارق ابر وا يقل تارت 11 نورك نزلا نوئموت . .نوركذت

 .رهظلا ىف ىذلا لبحلاوه -نز تك يجردا < لكل غر يختبر حسابك نيا فخم .نيتولا هنم

 ل اب جار فرط افقو ترضخت [ضعريمت . نيزججاح هدع
 - يلع ملكي لبسي مابا: فطع اكدحإ هس لادا .ةركذعل هناو

 -جس |, دوم فو زيف ف وطت ات بيمواو لم تمي كح ايله راش "«.يقدصم” لرش .نيبذكم مكنم

 رك وبأن روج( لوب قمع تروج ف اضم فرط وصرم تفصح ايكو راش ا نط .نيقيلا قحل
 - ناي ين نقيا نقب ندقيأ مري بحارم نت بيتزا لباس ناقل كة ابوم تس لم ناي نقلا دكر مرج ليلا
 قل تارا ترون داع نايا كادت زا اس كنا تناوب وو روس مس :تايآ طن
 نقلك ت ازا ل نايباكتيبناقت ان آر قب تدوس مروا يس ل اك ت احق او لتس و فسح ومب لن لاروا تفداك اادوا
 ع ل ا 1ث زين مح مزلتا وم 0 لولدي لا كل سوروا لاري ىلا را ىءروم قر رقلو

 تح ناو تر

 لكأ ب نتن نقسنقو سات اي دم لس ل ىلا لكس لازاا 1ك قرط و كتمت .ةقاسحسلا............: ب (ررشل
 يولخم بسك بس او ذ# كرنك تمايقر وا لب اجومب لايارغ حررط كن ور زور نأ اتت مارق ولاك سس اجور: كلا فارم روك
 هنج ليلي منج ربابهتس كامدادشلام كت ايفيكى كاس قرب يدا يار داجس كك كوم ساب كس لي مع

 لس الشو عاس لاو نس 1 فس داعو روم وا انج < كوم جرم الوصال كراك ربك تمايق هس لس_يسوراشا فرط كت اققاو

 ؟اومايلماجضااك ووك لوب در ل در كس ركوب رو نم رروارب زوم زوق ولو وببتتم كفو تن قطب رو ةتاجايدوكررأ ل اعاراستم

 واع م وثروا عكس ةرر .ج الاي و امت بس سس لل ” قم رذن كل اينومب كيا روم وق لملم :ىأا بازعرم لوصول نمر م

 ها لاي لك سقت لس نال 0 * فروا روار[دلج كج تن اس ادمرع

 ليوم ايكو رحب كت ين تح ناجح رواد وكس را اهب [ررط لسا شن نس نو زيي اوم دج
 و بركه هلم كاك دعب لوم قلد نارك سجس عيروا نلاثننو م انا لا يأ تأ



 هامح ارسمي 475 ةقآحلاة روس: ؟ ةرسبفو را ها متفارلج نادل العر يسضثررشو لج رت نال

 ُكادغرت اهل للا ًالباقم تءادغ- لو د نلا» رفات كل وربك  ةيساد»ا لد قر لع نوماتلوج نع 1 ولو بيش

 بابسار ماهو نكت نلامحاو لضم رار ال ات كت ايم رواكا طخ انسازت حروف نافوط_ كسر تن لج لكى ذب اياوكيس
 شكلي لع ناو نشل ب نا االجب الجب ك وتس نارا روف تن تسلكو تدق با نس مير اتكمش نانا قول
 تاي لوقخم ناكوج روا لرداي وك ما كول كتم ايد قربا“ كل نواس اك ءادغ :ركو وكرم عق اي تمالس
 وك ون اررفانروأ لورادرجتام رفع لاهي حرر للك يب يروا. اوم نامحاا باتل مت كدا لكل يلون لكم نو كر ليو فكروا كح

 كس لدول جى اذهب روا يب زول كوع لوا” بن » اوم لاح بع قل شداح كانلو بكس تمايق ءج ايكاي دركللا للا

 اسارز لبجكل وج طروبطصروا مكنت م جرو ىلا 3 رول نر 14 اك اج ايدركه زم د هزي رمد كيأركث يبي ثولوأب سروا

 ا سرب لورانكلس ناس[ تشرف ذلك حس نايمددددل كة اجو بس ذكي كلش هي زور لاء اؤب لت فاش كك

 تما مدع لاعاد تقاطو تاق سد ةسافا ف ايود كتب اوسخ شعروا تنفو لس فان

 ب الاب -ج- كشك طيسو قل داي هع 1 وتشرف ب رزعلا دبع وان تررضح_ اه اج يدرك انك و وولى وتشرف نا ند كس

 اح لع لم ا تييسس ب افوطخميا تعق ورواه لدباكل ا ذئهوي رواجدارمىلوا دس خفن اذا بج كح (سوء سوسو

 كس لاء تفو نوكيا تا ب ملك سوي باد: كال ا- 51 ام ذوب كس لوا فوت اعقاو ريو انا اكرر

 - ني كلبك واف رظاكت اماه يدع كل للا ل كس دعاو تقو مكب اج اما

 روب س ىدب سروال داج كر ضاع سب تلادع كدشلا تقو لا ضر .نوض رعت دش موب............: ملا ذا كيش كيأ
 تمالع كف 5# تف اي تاهضروا لوبقمكس لاو كوم لع دجتإب نجساد لاا مان اك من كحل د بست زج لوك كف اج ارب ماع
 اري ورض ناد كيال اق انجب لب قت اينو لبي حطم ار وفم ان ارغب لايم د 1ك اك رج احط وول كير سداد كس قرخ»و لوم
 ا راترليساحماكسقنع اروا نر لن سس لايخ لدول اكو باتكب اح

 < فاصباحاريم ل ضفل كن وجاب ردك ديت نك يخاك ا
 2 كس ثلا مة دركي دكر داك ليكتب لسع تلبث لاعرب لاح تنج .ةيناداهفوطق

 يدرمتالالا ار لولوج امرك ب خير بروخ جر 12 سا صح اغا فيلكس اهب لوح دا ادق اكور وك وشم وش لاف
 -اكذتكا كف وم لس لانو راعي شهري

 ال دا ساب ايد لدتا لب اب لامع امان اكل .هلامشب هباتك ىقوا نعاماو-.....-:--.-: كل كرد ىلا لو زور

 كل كس دقيب توم! شاك اروا لوم نر توب كم دوا المدن قت مانل رع رب! تاكل كه دك وذم 1 را

 د ماكتب سريع جنب لك وصفا قبل ركل يهرك [تدوصرجب باب انتهت دن بس ين انجري دي لس رمق ورك شتت ار
 رواوو لاو قوطي لبن لك ولك ارك وم داشر اوك وتشرف_ شاين وذ شد واس قلو تحج لور رع اع

 ترك لوضع رش ل فيلر وا لس كش : تل تتنو لع لود لاك وج هديب ركز ىل زك سرواوو كيور اع نغ نرذوو |

 كس لودنب د ءاناج وكلا ركءر م يلد فس لوبن دك س نايياك تلاع قدايند اك وجت ذود كي آب مولعملللا زار اكر جز يبت

 بجوكدثلا ؟ كي فيففت ع باذعرولا ؟ قلتم 4 قرد بيغ كاك رم»» 2 ةسالايب كلمات ف طيب قو»



 0؟اربتعأ ©« 798 ةقاحلاةروس +9 ورب 03. مقتول نت امر ا

 اكتب رفح ركأ امك واكس 1م كو زوا هك اهب حس تييبتمو#[نس (كإ نرسل ناجل ان د تسود فس لوبا
 هك نورت دس قل وخز وو لأ دوم شمع ابكت سوقو تداروج اكد لبد اناعكب هم ايلا لكل رس ا كثحعا

 اكو ءرباظركا كر ككل ج اكد لاك 0 لا فلومي مب كو وروا لس اوك يبول وس

 -<س اوس عس با زعل لوب با ذعاكل ا

 مدلك « لين لت اب وج لكل كل ونت د ء بس لين رعاش لوك ايباكم نو تلج كيرف .مسقا الف: :كجاي نار

 الاو كس الكس نام ارو زنارير شتت كرنب كيا ناع را اأو سس مالك كد تلاريلل ب تس الد نقي يق

 تراس ناايب كس لحي اندم كل اكس رصوددواو/ تت د نوم 1 وج مير كاك كيا لو مكر كل وسر قت لاولوو الاو فايد م زروا

 تري لكل رأس لوم او ردد عن اند حس لوحت اد اوان” ل يزن كتوم لع لع رود

 1 نت - كاتس درت م قابوو ى كبح تاور زركزاجي ليك [ ياتي م لشاب ردبكب نسل 1 نأ ابنا

 ني تمر /حرالصا ى وبلغ يا ىلإ اوت عل رز 1س لقب قعر ياردا لذ كرب عل م !كس نجا مهلا

 سل التل لويتاتالروارالصا ويطل كلا ارث 1ع شأن وقت لوم انولروا لورطلخ يل ثا لاك 5 - مَ انام

 2 الص ىرؤنو رش ماهيب حارس لويئاتلروا حس لويطلف جى "لا قو يآ لي ماع مان يكد ٍط

 ب نقد لام اكدرجب لش ناديه لس تيما قيد ماكل لش ابد ليث ةسدم زجاعرل قل اهج نلت رطل
 اهو نورصست ام”لابي ك ىادياش_جس فرك انشور هس نأ انقرنلب ناك كقربتو كسا ىلا قد لابو < لاك رك
 كسب حس تاموشورل ل ث سدب نايل تيلي ظ# كرير زد» كنج ننال “نورصبستال

 شب لإ روا ساوحوج < مالك اك فج كرك ل وسرير دلو حس يتلو لك لو زج لور يف وا لوم لس د لع ب كداب تس بو
 وللي تل ناب تس ديلقلا كل ورسود إي لكى باوك و زج سحلب لوري تسبب مت بج باجي درت سهلا وكن ضال
 ب ل انايك ل مغ ثنا حس رج» كرف قي ير ل وسرو ل وزج لبنا ضع

 فتك كى كود ىلا ماكان رؤي .نونمؤت اماليلق........: سى لكل وج اشيبب ليد
 1 قواك وم يسدازارك كت ناب قى رع اشو ا راكم 1 قر اكان ك كل تاجنو ناميادج 00

 سد لا كى ل ل [رقروا ىفومركر وا نا ذو لطب عش زاتسإب ليك جس مالك دارت شاكر عاشيب كدب تك كس فام

 ماكروا بس نلاترعارس مكركن  [رقروا لإ هن وم ىكوروا ىلايخ ضي اضع كاك نلاروا < اتوم رشا ا
 مالكاكن ا كيه جس ليزك كنك كى ل6. ابوم مولعم لي وو نايل - 0 اوبال نقط نارا

 تسرد مالك اينو كنت ارسو دس الصم اكون اك يأ حرر ل نب كيالي اندم ليز جبال لانج دوا بس انك او: لانج

 هس تبي لع مالكا لونجاكز ين ةلحانب لمالك اريدج نا ركل بس لاو ست بس كس ميكن رق ف الغر نس اصابك ناك
 يسد شوش كيا ب فرتكيأ لع ىلا مالك ادوا ل نس دم كس يفرج دئاف بس ءراكيبس لكلاب يب روط كب ىرنب كتر فلا

 تيتا ل سل كس نا ردا يباع مولع نكي ليي ىلو# يبت لونج فرص لأب ىك لونج اكرجب د لو تا

 ردا لوديبب سدي كس لانا ردا ةوروتص لسد امو اعمروا نا ولو لوصا كس ع ارشو ناي داوو ءكس مكن ارق منالغرب



 ىالاح ا رست دييتععتل ١ م. 0 لج كا ورم ا

 انباراتن تاو زيا روما ركل دا نيرا قنا اكن لوم رتل وو 100
 رع هّيباء لوسر اكرثبا را يس ابجي رف روقسد ىلا ساجد كامب دة: كري حس لت احاق كركي شدت لي ا ياا
 قف طاكشا تاب كل يسم شرا أ تي كا اتيذرام ندرك كلا ركاب جتا رو احاجوم نك كيا ثا ول ناني شوب
 د لا و توب ل م يضع ساب [ب اعرب سار تس دال حس فرط نبا ع الكس للا ايس درك وضم

 ايلا وا لس اجرا نس ىلا قو ترو - كس جاو اوسزو لل حس اجرب اخت ثدجج اكل يحس اطاج يدرك الب روغلا قالب
 تءاث تس ناو تم آند: لوساكل د هس فالف ع تا تسلكوج كت اجدج نكي حرالصا كو لكل اج ثيهابتشاو لايتلا

 وكنا لثاع يوك تافارثيوام دوج جس تاب كى افي كك يراك ت لاسر ا نارين اطرد لا تس: هك. ءاوج لي
 كوم يابتلاو ابتشا لوك سم ىلا نيت دش وا كمت سيح لاا

 1 ىاروا لسلك ها اخ نوع ىلا لاقت ذاك مور شب جس لاهم انو تبان تتقارص ىلا حس هرمي تاز تمبلا لاي

 قى 200 1 هاثثداب تبع ىايياري د لوم ف 1 رس وو ل
 وكلش تمد يك اجو تبغ انعدنداب ثوري هاشد اب هس اركاب ساس ركن اوروك ا ليكم د ناءرفو دنسراوا # رك قسم بصنم
 ل 4 لي قكالاو طييس دو ثابت اير ووزعافاو سرس ني تس احاجوم قرورض انكر ناك افرول اجود زرت ىلا تنايذ
 ناولروا تس رع ناكر واج ايد نايعدرب تاب ا نال لإ يد ماد اي رجل رذس رن سس ثنو وا جس نا ط كداشداب كح رم

 كلاس ستي ىلا ماكي يءاشفب لأب ع لائل ااد تساي تون لقفج روض” فب تي[ لاعر جبس انكر يد تكل قو هس للا
 - ل در كب وشنت لهل حس فرط كدفلا تايلكي آكس ناشي كي اندرو لع ليال فرط قب رلى ىشوش

 نو لس كل صاح تمعن زك مالك ا قاس او نس د3 تس هللا .هرك ذستل هسناو ٠ ع جرساك نإ اتناكت

 يبس لاهي ت تنك ان اشكر اكن نار وا مالك سر الو [حنقب لياركلح لب انك اود لن نغ لد مكس نأ ةروا

 ياللا باثك كلام قب م تنآ ياا اشبت بكب لاسم لكك لم تييدد تقول
 <« شئرورضوسل 201 "مال اي ح تس شو كس حررطرم ردوا جيس انرم لش نش اضع ل 0 ل اهاعلر نيل كوب ل م نشب

 وج لوغش لبي تو نا كبد ةيساركال نام ساىنآل

 - < نا مايكل الب تيالو ىرانزجج حررط تاج لاعاك ل ومج حرر لج خلا انيلع لوقت ولو ............:لولس فن اطل
 الست اندم كلب يروط فلاب ىو كس اسما ىفظب تي لور واجب اندم كلب قار مامن لدم انوجج كاسر ماظرما كيا تمد
 1 -ةجاماني عسل اليك ت رفات لضرفلا لكل ساب تلق نالذغما# الس لاس ناب لكتوكنلاب ىلا د

 , نقيل نقل تح لا نايا نيت طاح بس نيف بارع نمت كس نقيب لم الطصا كر انوص .نيقيلا قحل هنو
 - لو وثب هس نما وكي ثا ةروسس جيدا ن يما م سلا



 ممارسته ا < * ثرراعملا روس: ةرعتورإب م مت لبص م ني جرين حشو مج رن نادك
 ياا ب يي ل تب سي يت سسسسسسس31ة اسس

 3 يارا م رت ا 2 ِِ سار لا

 ةيا نوعبراو عبرا ةَيكَم جراَعَمْلا هَرْوُس

 ٍمْيحّرلا ن نمح لا هللا مس

 مهل َلاَق ِثِراَحْلا ُنْب ب ٌرضلاَوُه و عفا هل سبل َنْيِرِفْكْلِل ةلهقاؤ باّذَعب ب َعاَداَعَد '"لئاش لاغ

 ُتْمَّسلا َىِهَو ِةكْئاَلَمْلا ُدِعاَصَم )جر اَعَمْلا ىذ عِقاَوب ٌلِصتَم هللا نم يلا ُقَحْلا َوُهاَذه تاك نإ

 ْنِلَعتُم مْوَي يِف ِءاَمّسلا ْنِم هرم طَبْهَم ىلإ ِهّْيَلإ ليربح ٌحْوَرلاَو ةَكْبْشَمْلا هيلو ِءَّنلاب جْرْعَت
 ىلإ ةيضلاك «مؤ ةنس فلا َنْيِسْمَح ٌةٌَراَدُقِم ناك ِةَمِيِقْلا مْوَي ىف ْمِهِب ُباَّذَعْلا عَقِب ىاٍفْوُدَحَمب

 يلا ىف اهلك ولَص ْنِم ٌفَحَآ ِهْيَلَع ُنْوُكَيَف ُنِمْوُمْلاَماَو ٍدئاَدشلا ّنِم ِهْيِف ىَقْلُي امل رفاكلا

 هَنْوَري مهنا هيف عرفا أ ةماليِمَج اربَص لانقلاب َرَمُْي نأ لبق اذه ريال وصلا يوك

 ٍفْرُدْحَمب ْنلَعتم ُءاَمَسْلا ُنْوُكَت َمْوَي ةَلاَحَمالاَعِتاَ ايي هسنَو عَ 12 دنع تاتا ىأ

 ناريطلاَو ةَمحْلا ىف فْوُصلاك هو ِنْهِعْلاَك لاَبجْلا ْنْوْحَنَو ٍةْضِفْلا ٍبِئاَذَك ؛مولْهْمْلاَك ع عَفُي يأ

 امج ٌرْصْنيْمُهَْوُوُصَيُي هاب لح لاَغتشال هير ٌَبْيِرَف «واَمْيِمَح ٌمِيِمَح ُلَدْسَياَلَو حْيَلب
 ذأ قبب ول ذاكلا ينج مجمل هوي ةقياتسُم محلا تولي الو توني ادع يطب

 هتَْيِصْفَو 4و هت كك هتَبِحاَصَو هيَ اًهِجَفَ 50 سكب ايمو باَذَع ْنِم ُىِدَْفَت

 دفا كلذ وديني مَن اعْيِمَج ضرآلا ىف ْنَمَو ُهُمْصَن و هُيِوُؤَ تلا اَهنِم ِهِلْصَفل ِهَتَرْيِشَع

 هلع بقلق ق ىلا و «مدىظْأ رالي اَهّنإهَوياَمِل حدر الك ىِدَنْمَي ىلع ٌفظَع
 2 00 2 600 0 رع ١ 2 2 َآ

 نامل نع (2) ىَلَوَت وريد ْنَم م اَوُعذَت ٍساّرل ُةَدَلَج َِهَو ٍةاَوَش ْعُمَج (؟)ىوشل ةَعاَزن 0



 ممارس ع #4 ٠0< حرراعلا ةروسء ٠ ةرسوراب فل نيل لبر مج نب اك

 ٌناَسنِإلا َّنإ ُهْنِم ىَلاَعَت هللا حو مو هياَعو يب ةكَسمأ ()وعْواف لاَ عْمجبَو إب لَ ُنآب

 ُهَّسَم اَذاَو كلا يم تْقَو ©ؤاعوْوَج را ُهَسَم اذ ٌةَرْيِسْفَتَو ةَرَدَقُم لاح (واغرلف قزح

 َنْينمْوُمْلا يأ ه1 ©) َنيَلَصمْلا لإ هم ىلا هلا ّقَحْل ٍلاَمْلا يأ ريصلا ِسْم ِتَْقَو يواَعْونَم 0

 ةوُكّزلا وه رم ومو وعم َقَح ُمهِلاَوُم ىف َنْيِذَلاَو كوبِتاَرَم (جؤَّنْوُمِلاَ مِهِتالَص ىلع ْمَُنْيذَ
 ءاَرَجْلا «0)نْيِبلا موب َنْوُقَدَصُي َنْيِذَلاَو مَرحبَ لاول ٍنَع ٍفْقَعَتُمْلا «ه) مُوْرْحَمْلاَو ربات

 3 «م)نْوُمأَم ريغ ُمِهَبَر باَدَع َّنِإ كرُمِناَح (ءوَنوُفِفْسُم ْمِهَبَر ٍباَّذَع ْنِق ْمُه َنْيِذَْلاَو
 ْمُهناَف ِءاَمآلا َنِ مهام ثكلم مْ مجاز ىلع الل «ه) نطمح مجول هَل

 ىلإ لالَحلا كْورواَحَمملا (مْوَنْوُدعْلا ْمُه كِقئلوأَف كلذ َءَرَو ىغَتبا ٍنَمَف (ةٍؤَنْيْوْلَم ُرْيَغ
 ْمِهِدُهَعَو اَُدلاَوِنْيدلا رم ِْم هيلع انما ام ٍداَرمآلاِبو َءاَرِق ْيِفَو ْمهِتنطآلْمُه َنْيِذَّلاَو ماَّرَحلا
 م رق ىِفَو مهتْدِهَش مه َْمِذَلاَو نْوُظِناَح (بو وع َكِيذ ىف مهل دْوحاَمْل

 اًهَتاَقْوَأ ىِف اَهِئاَدأِب «--) َنْوْظِفاَحُي ْمِهَتالَص ىلَع ْمُه َنْيَِلاَو اَهَْوُمَتكَياَلَو اهتمي ع نزلا

 هى لاح (:وَنيِعِطُهُم رحت َكلَلَبِق اًوُرَفك َنْيِذَلا ٍلاَمَف يو َنْوُمَرْكُم تن ف كابو
 ةلعرقل كتفاتع كاسب لا («ؤيارع كن ٍلاَمّشلا ِنَعَو ِنْيِمَيْلا ٍنَع رظنلا ىِمْيِدَم

 هم ُمُهْنَم ىرما لك ْعَمْظَيأ يااعت لاق عهلتف اهتلخدنل ةنعتلا ءالونب خد نول نييبؤملاب هاريس َنولْوُفَي

 اًمَممِمِربمَك ْمُهْلْفَلَح انإ ِةََجلا ىف ْمِهِعْمَط ْنَع ْمُهّل خدر الك (5) مِيَِن ةنَج ٌلَحْدُي نأ
 برب مق ةَدِئاَر اَلاَلَق ىوُتلاب اي ميمو ةنَحْلا ىف َكِلذب ُعَمْطَي اَلَف ٍفَطُن ْنِم مؤَنَوُمْلْعَي

 يت لِيَ نأ ىَلَع  َنَوْرِدقَل نإ بكاّوكل ٍرِئاَسَو رمَقْلَو ٍسْمّسلِب ٍبِرْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا

 ىف اًوْضْوْحَي مك رثا مُهَرْذَف َكِلذ ْنَع َنْيِزِجاَعِب «ما َنْيِقوَبْسَمِ ُنْحْناَمَو ْمُهْنِم اًرُيَخ ْمُهَلْدَي

 مْوَي ُباَدَمْل هذ (؟وَنُرْدَعْوُي ُىِلا مُهَمْوَي قي اًوُقلُي ىتح ْمُهاَينُد ىبباَوبَعْلَيَو مهلطان
 يقرا عْضِيءاَرِق فَ بضن ىلإ ْمُهْنأك ٍرْمَحَمْلا لِ اعاَّرِسِرْوُبعلا ثاَدْجَأْلا َنِم َنْوْجرْخَي

 0 م ْمُهْفَهَرَت ْمُهُراَصُيا هلْ ةعشاخ ٌنٌوُعِرْسُي )و ٌؤوضف وي ةَياَر وأ لَعك تبوس
 هرلدو

 ةَمْيَقْلا موي ةانعمو ٌرْبَخْلا هدعَب امو 0 كلذ «0)ي ْوُدَعَوُي اًوناك ُىذْلا مْويْلا كللذ

 جا( <



 محارم 7 هب عه ب حر راعملا# روسءام# عضوا 2 2 ل او يلف
 0 تا 0

 تابا 1 تي يرراعع روس

 | ميلا نصرا لبا مس

 سوم يب سورفاكوج كب اذع ىلا( جس اننا اعد لاو لس اعد هت كتءاوخرو الاو لح كساوخرو كيا ل

 رطماف قحلاوه اذه ناك نا مهللا- 11 اهدل ل ها رح اع م 11 الاو

 تامه( - الاو لاه 2 2 نونايس اوك وتشرف )+ كل اكل دج سد( جس ح عتاو قيس )عن طش وج( انيلع

 ومب لع كدت جا( جس: لام اهج رص لاس نا ١ )لاي هس لا لجرت )وردوا شف( جسدت سكسي 2

 لكن ايدو و رفاكرا قمر )دعس لاسراإ »ل 4 رارقم كل 0( ةمايقلا موب يف مهب باذعلا عقي ى اح هه نوذعل راعي ل

 بارع( تلات أل ثري صد اريج اوم موطعم اجار اك تس ذامأ ل 0526 ىلا ؟نادوو ا لس كوست رو يوم مولع مس 0

 ترا عالي ا ) نا تلو ةس د تعاع ف نفح )عر رت, ( ع كدي حس تيئورشم كداب مكتب ) تتح
 فدع كر )ةس اجدها يله لن( جاما )قي سدي: بقلم(! 19

 كا لاو ردا فيوم ككل )كس ل ار كنا و اب 2 روك ( ىدناي لوم لتي ) ثم ( ح تاس حش
 وانس سود ليا( كوم ذب ىناسقنلك يارب ليل معو نول تو تسود لورد( هس نين ا ظالم

 انمت( رقاك ) مرجب ( ح فاتصل مت حل مسن رك س ناب دنس مدد كلا بي رقي )كس نا ايدو قلاع
9 
1 

 «لامج 2 9 1( سدا سس فروا مسج رسل لكي ت) داك ورنا اهسد 5200080 13 ذآ

 واير تدع 20 انتداب ردو لم )ح باكل تس لايت لو تلم ليصفون ارتاح )وأمل
 3و ىظسل) لوين زرطعش م( ل [)مد( ع فنا بان ) ومن لم ب( تب تفر فطع اك ءاني دي دف )كساب
 لوب كر هيج لح نش لت اليو ضم( بج توكل ابك رع قى اش لسانا لاما لس يداها

 ادا اكرفلا حس لش ساروا وفك بن نا )ل اكو جاصر اش امئاروا كوميك ين( للام )دوا( ل ل تس ناميا) لو: لرش لوا
 ( تنبت افلا )واع نم” فيكن ا بج ( يس كس[ يقل اح .هردقم لام )ت اوعاربج تمت مث ن نانا روعي يب

 لسة وا ناكر ثدارم فوج لص لا. تسمن )سان ركلك اع لوم ىلإلا عررافوكن م بجروا انة ا روف
 كح بس ىلاوسر يي ىلاوص ع (8 922) نورت” لبي ولام كس نتن روا لإ 8-5 ر(ىدتي) جويا يذارف ياو( نم م ) ىزامقو ورك

 حس باز دي جادا لي تك سدا نو (از+) تمتد( ابهر متسلسل مغ
 كس او تك رتل افت هام ع ارواعس لت ىل لوك ( نوم م” 2[ ) باساب كس ناىاو_نن( فااغ )كساد

 كل ا دم كلا رطل لا !ناع < شئمارثا ل ١ لوتس نا لاكي لل داب فيا اي تس لل هيب ىلا ني

 100 ايدوككد لح تاس فرفع لش تأ رقيا) لاق لا 525 او رت رواهتفرط ملم هع لاط)ن م لاو

 كس يخل تأ رقليا )و تداهش في ادوا لع كس اوفس .( لايخ) ىلاب( اج ايلع كارب ىارج )جس ردع را كنا 3

 لال تس تاكل تشثب“ «فراعيلا لو ةس كى نإ( كقورب) قران ب اددا( لت امج ) لإ ةس لادا كيف لين( ع دتتاس
 00 "م لي اد( سم ةاعرظأ قا <لاع)إ ل تدآعس ود( فرط) بتاج يآ لاو اهلل ل و فاك سس ناو

 نإ مك : 12 لع كلج يلا !ّومع كسار لا كنون لس "اني انب قلع كم« جس لاح كج )ا 7 5200- مام ( فرط كي آ)

 ياك اهايلركل قو نع تن ىلع اةدلتاتلر ل ع نب ف لاب( وق نفل ان كح نم ايد
 ترون 1 اهكادبب حس زج ل( حررط وردا )ناس مت( كاذب لات كفساج لي تنج) دج شالو

 هئازالا# ( ع قاب ىئرديماهي اين ىذ ( رت لاب نو تك لوم دج سل ل داو لق لح تحملنا كدي تر لزق قثث)



 00 #4 ه٠ ذود اعلا و روس + 8ر بواب هع متفرج نمل الجر ييضنرر وسم 2

 لكلا متلك ين دداقي لسا مدل( كح 1 لا بس رات بابا با 17 كل كح وبر :لوقرشم ل وج احامل م( حس
 لي( نر جدا( ناكر لت( زوج ) كح وس روكنلا آدم ل ليج اع مروا لبس ال كلب كالت حس نادل
 ل لور لوح ناي دلو( باع لس نق لن 7 طلوع كيلا ىلا غي اوكن لاك يل ابي
 ىلا زج اح مضل وفرت ل وطوو لج تأر اليا ) تمسكوا شنب ىلا تب لس سوو جررط لا( فرط وبر شك )رك
 حس ناك ووواكن اس بالو لا لاوسدرم نا كلم( لذ 0 قنلا لإ تس شدد( هربوا انتسب اع

 -( © نداكت مم ايقوار مع رثل ب اكدحإ رواه ءارتبم كلذ )اج اجايك و دعو

 | 7 لجعتساب- ع اعرتتسا نم اعدروا هك كس يدقلاب عقاو .باذعب٠ 0-٠0 :بيكو 8

 -هتعال ادي دب هب زم با زعاكتسا2 ١ ارواايل اراب ثراح نر رسال ل ماو ل تروص ردو زغ ايا ذع واين دس عقيس ل“ عن عقاو

 كج تاندرح سود مهل اعد ىاد او نتمكوج ومب قات لاس لب كيا لن قكتوم ضتروص نرخ لن لا ٠ .نيرفكلل
 ترث انج .نيرفاكلا ىلع عقاو ىلع نيا اخ .مهلجال لزان ىا- بس تلعمال للي سارواوبب قامت

 - كو ديت اسس عي او لل خاك سا لب تروص لاه ىل ويم كاتس نيرفاككلا ىلع تأ رقى لا
 -هسلاعح 1 .ملظاوج ع تف رمد لت اذغبي .هل سيل

 - 6س اانا فناتصالل الكب نج نايمد» مدللة 2 ل ءاخ ع هللا نم
 1 0م يشف 2: لم تروم تفك ب اذه -

 - لت ك دارم رداد قة نان وم تروا لون لس روعمت تك حر وربك اهل هاش نرخ .جراعملا ىذ

 1 نوتغف فرط كاكاشي ل هيلا رواع ماعلا لت صا فطير ايكو راشا رشم .جورلاو

 تفاضم قس عابر ا نا هرماطبهمذ_ رفح وم ل ناكم ىسنلا كس ان 12 اانا ركووعص
 كس نان ادارم تسر ما طبع“ رواج توذك

 رم ل5 سر قاع ذج لاسر لايجب عس تقوس ايدو[ زج قرمود »واتس لتش و ةنس فلاةرادذقم

 لكلاسرازنتددوج حرر اه تفاسم نلاسوس راي كين ًاعسرسون تس نااع ارم [ررط ا جس اكتنفاسم كل اسوس جراي لد 1000

 لوقت ابق ننال يح لم للاسر لاي تنذاسم لوم لبي كى اسرازنب ستي كييك تس ناس[ يق سرج قوم تنام
 7 ثويرتح تملا وطي رولا ماو لب نو ؛ لير طت اتررخ [باذع شع عقا وتغلب اكرادقم اطيب
 اكتم يق لأ لل نيتؤمف الغرب هح لج رهس ذب لاسدارفب ل دبر مل عراة اجاحكر ل لوب اجب ل بأ ىكوم قاضا

 < كرر لا تييادد ار وفم تسكر دض دعما نس نايح بار وأتم اء انج هفقو لايسرد كرمك مست اكو مولعسرت رو

 يس لووصتل قطربت آي لاوست اختي انتج لاس قلخأك ا .ربصاف
 _ ب ووصل لب عبادي ةاون

 ا ع ابيرقافل للك ءاركوي بيان قلك روصو لا .ءامسلا نوكت موي

 خلا موي عقي ىاجس دكت الو ع ا داظفلري لسو م تاسكس فوز للاكل يسود لوم عتاد فرط كب ا عري

 ّْ لد تري هارت 2 .تيكو تيك نوكي ءامسلا نوكي موي ىا- كس امانا. ددقم ل ثصب قلخأك ارك رسبت

 م ةمايقلا مويترماكل الج تاماناب

 - ل يل نحنا تمجاابع نب نات ل كد قخبكس قدناو لع لحجب نيح .لهسشاك



 مسح رس ع 4 لف خر داعملا روس 0 ةرسأورإب 24 متر لج نايل زجر يسقتجر رو لج رت نمل اى

 ل و ترك وزر ءاميمح ميمح لول ب ةئ' لري ل و «لد مهنورصييرحإ سلا .ميمج لئسيال

 قفل نكس قاسكء ف نروا تسجد كف 9: يلا فاما باغ تاس مورست يد زنك ءارق نا .ذدموب
 -ت جو كف ركل وت سسيلا فام هيتس كس

 2 ف نق ل وفك رانا نارا رداع قلم دل ووك الوا لوعفم تميل يف يسم
 كري ونوم ل نق“ كس يف ان ال 0 تاج ومارول مالكي “ه يجني مثأ ” ليج _ سو كح وم قلع تكس ًاقح لابي الك

 #اكومادول مالكرب

 لسا ئظل ىلاغربت ةعازن ر وار نا ئظل رواسب روم ممفيس با طعوس حت ارفرط لكم نر .ىظلاسهنا
 يس لك تار فرط كدصقر يك ضن 'روأ# يل ا ل ل لب تك كت يل لع

 ا ئظل لع تروص لبد ارك رثز كاريبج_ج ىرركرش ىلامج 2ك ح جرين تروا
 وعض نا ةيعازن رواوجت لدي حس بروم ر يم ظل اي ةعارن ىه ىاه رت كف هذه ءادتبم اي ملانرت ةعازن

 ' قارن لك عفان اوعدت

 ري « عوله هقان_وى رواد لانسر وخد وجت لاح كمال تك عولهس قلخ هد :لاع .اعوله
 تقول تدالو ده تقول تقافد فاصواب الك بلس 206

 ريكو اع وله لتر وص متل ١ 'اعونم واعوزج“' ”رواح لومتتئاعو زج اذا ركب ايلوراشا سرس .اعورج

 قرم“ داصاب ناك ملي هسرصو . ريخلا تقو اعونمورشلا سمو ًاعو زج هن وك لاح اعوله ىا- لوم لاح لود تس

 لوب لش ل اعوله ل وأو دريم ب سرس .اعونم ناك ريخلا هعم اذاو ًاعوزج ناكر شلا هعم اذا ىا_ لور
 لما تماما كيس ايكو راشا سر سس تأ ثىك كيد نك ءارق قا روادرفم ليد نكس كن با .ىهتاناسال

 ىف رراوج تاما كل تسارع ترص الر تدور لب تنال كنا لي ار احا بن الس
 لم ثييداعا دين انج لين تيك وك احب لعد دوا تظاذت ىلاركك زج ىلتمياع ردوا قلخت لس ديح زن, تاج كب لق يروا تظات
 هايل ابكت سقت انج كف نموكت نايخ

 ت كك ماقتباركذ وابو داك امن ايكوراشا فرط قر لع نونو نسخ ايكيا رف نومئاد لبي .نوظفاحي

 جس تايثو ماود لبن نب ليث هيسسا لعب ضنا: كم دقي لتاكر ورب راج انكم دقنم كريت لش_ لو تاديكا حى لش مالك ادوغروا
 مهلمحو مهل تبث ءىش ّىا ىا_<رمثاورفك نيذلاءادتبم ام . نيذلا لامف هب ىددهترارما ل نت لو لصف تروا
 نيزع حس لوصرم_نث لام لوراح نيزعروا لامشلا نعو نيميلا نعردا نيعطهمردا كلبقررا كيلا مهرظن ىلع
 < نولوقيرواك نيميه للخ نيزع لج هراشاتس اقلحروا كت عام لح“ هزع_جس خي لو كس تاعام: تس
 اوم مولخمتس.- لضدب_ايطاعملو بلع حران فحص رائع حررط ملاك لاف دواس ايكنئاباكتي ىلا لون نا ف# رسم
 تك ارش احح نيعطهموكن يزعرابتلاولا_«س للك رزق ةنابزت نتا ل ةرواد ولام يطخلامراكن ارك
 - < (وم كل احرلوب قلت فوزي واهس حس نيزغ "اك نيسبلا نعروا يآ:

 لحن عررط كلك نامي يخبر جب جس شلاش ناي اشك سد اهوج كل كك اديب سرق دن .ةوملعل اه
 -< 5 ركل اقختادبلاوتا سا يل تافص لاب لإ ةكك ناقد

 -(داثب لدبلا متن هللا اصناو نز رج ايه انج . لدنبن نا ىلع
 فرط كنا 2 ساي كس نوفا لمجافكر داع يفرط ونامئا بسلك تفاضل موي.مهموي



 ممارس تيب[ 4( ل ٠ ل» عئرراعملا ةروس ا ةرسفورإي 2 متثةدلج» نيم لجريبضتحررشورمج تناك

 ايوه باوثلا موي لم نت نؤمروا باذعلا موي لس نقل ءافكن داك تمي اجاهكا يس قى درك[تفاضا
 -لوبع بازعإت الب فرط رافكف رصتفاضا لمي كل لا كوم دور حس تيثزح

 روا لو مومن فرت وفود كيد نكس صخر وأ عاعن نااروادتجت اسك نوكسروا قفة قاع ناشناب تم . بصن ىلا

 روا لوم اكديترنتدرفم كسا لن تح م ريتاسك لوا ناوكسروا | قو يلستروا لن تح ذب يفرم وفرت فو درباجيردا لدجلا نلار موا
 فرط كس ا وفور نضر اك ىراكش اك اهاجاهكب صفرو ل اجرك ين تكسر ناك لن تكل طنب لع لوردنم
 كلش ل كس تب نشل لنوم درفم محاكي لب لإن قلكرم يب قكل ب تروص كن يح نتن تمأرق كرسود نك ان

 نحكم لاك نيس رماد عل باصسنا رواجا كاب .فقسبك فقس اان
 تبذ_ىف ردا كس طبت” تل بصنع نبا فيطىاتسأ رق[ قرسود تأ قلي روا لئربق نت نب بج لوعقم

 -ايكايابرف بصتلا ىلع حبذامن بي_ لو ك قسري كس اجو دوا

 -لث اك اليا بيرت بع رقج جس نرقلطنيإ نوقبسيإب نوعرسي““ .نوضفوب

 - لو تازاج بج ومو ع نايباكى اما تيرا رول اك تا ايجى كل ب تدوس للا حرر كفاح روس .١ :تايآاطلل

 . هس ًارورط ىلا بازطعب رافكد كس ب بلطم بنت ف لن ري كا لاو نسكت سا وفرد كب ا. :4 قرش
 انرب مولع. ميلا باذعب انتناوا «ةراجنح انيلع رطماف /اريبج لتر فاك وهل اء با زعركلا نكي اهل لل اناس اك
 ري نلا نيد وج لي حر كيم اء تنف [ىملا يأ لص رو ل_.اوهنكت اء با ذهل كوج بلطمرمبي خت تس رك ابكيراكن زخم ارز اي وكس
 - ل بدهاو تاباكما تفرط باكا 11 قر سلس دلل اس لاوس

 اكدتلاجردب جرد لس رك هول وثم [ حراورا ىن ييتوسروا نوتش ف ةكئالملا جا رعت ؟ كو ماذي انك و ائرم اي

 اموركم سار [مس نوتلصتو كبروا رك شو نااجو لاو لبي ىرادر هتاف اس دنب لس للا ايد لإ لكل شاع بارق
 < بتئارم قرف لي تاجرد ك نااروا لامعا كس [با- لث ركل صا يروضت ف شو بس رقم تدك لس نيس ذك تاق
 1 لد ذورهسدإل رواء كد ل قتلك زورروا تع اس ليا لي لى انني امو رن ا مووت ترو ايش

 < خروع وتشرف لاح قي اذكر ل اسلي ىف ناك عددا دب ن2
 فاو يلي نر ودك لوب زووروا لع تلج كير نوتتجركل_ نك ومي ر وص يرم ليي قم .ةنس فلا نيسمسخ

 روا لعد لاشي لب نارك براك تسد حراورا كتاقولخم انقروا كدت ىلاسرارن لاهي تدم كل نداكت ماي كتم
 - اكرم مولعم كاع ءاكلب تي بف تنوي كل كس ناؤم ليا نا اوم رورو ادعب كس نو ماجا عكس ماكر ا

 ل نإ اعاد نت لايخلس ناي آيار لاه ب راهروشقلخ باطعرافكل م ذادنا كس رخ لكوج . ربصاف ْ
 وكت مايق لاك اا كير روررخ اكن ا ءريصاك س1 آي ناب ذ تمت كغ فر لود روا لوم لد كين لج رس لااقتتساو رص

 -ج قر ل [ايوكمل جس كرس د ناحل برقا لبنك ب كيت لتر ارودروا ناكد ادي
 - ايلالمج تم ضر ل سدرك ىرئاو لوم لحج كل هم رشم

 ا ادام ارظاتتفو لاك: لكل اع ناس راك لوك ومى ذب قي اك يارب .ميمح لسا
 روق لاب عر زودوأ مرج هورس ينحر ا 5 ناجرواءل اذ هد لكي يدفالايند قداس نع لراعي رك



 ما” رت 1 . *  8: ي راعم ا ةروس 8 عبور 1 مت ةدفج» نم اجر هيلا رسم نيا

 هلا ل ف رؤي لاي وا ني لج ركز ومنعهم نق دول تح لوم كيال يزود لاك كس ردنا يلكر كر احا ل 5

 رضدارطوا فو وف كس راكي وك وكول رودس لاسر اخ [ض نب ب المكس ا ل يش فرط كى ا بس دكت تسد

 دانيل كي تادحس نا زواج حررت كد اهل ررظ ضرك جن جركرنكوج لملك ندور قدي لم تح اكل سلب ش

 . قان.رتأ جام ادي اقف رفا نانا وت نافل نا ودسلا :جساروس دوااهك اك نانا
 للا نك - قر لئوار لوى كتل تح للا بايو سان اجو تمت سو للام دللي جس تغار و لإ 0 لع ل ا
 ىزافدسجدبلا ىلوب سقف و كندا "جرش لي هاد كك نزوات نر ين 2 1س ليرجب زي قلقدتروا فار تور
 قرى نام قارب اساس نوكستيياهن ا تشب ابجي كد يبل ذل حب شاف شل

 كل هديخروا لاا نا لمن و جراج ٌسامرف ناي فاصواروا لس نا لس آد لاكن اث اعدك نات كير . نط

 انك انس أما لرقلا بس 2300 2 يا سدا 4 1 لوقا بسسس لودتب روادتلا ل . لوظفلوو هاج *قرارسأي

 زحام ليتني حس لااعس اكو هدئاي لث لذادارقب لج مدا جم احن جر رقص عل اوه ومب حس الب كس قنا لا

 ارفع تناقل نام تال ل ردت كاك ناين كيان لس لل راب[ .نوظفاحي

 لانكوم هزادتاكت يبا كاتس لتس اي ايل 2“ « اقروا روش يت
 اني لابن حان رط ركن 2 راكع تج وا تداط كن ةرقرافكق شي .ن .نيذلا لامف

 رئوارخ يات 0 2 0 0 تلد > يسووركل تك ر ريما قكرجب ايل نس 2 : رك اىهنحروا ىك

 23 م حس ري لوين نإ آرثر فاك مكس ايلا سود مويساك يظل ل اع

 للن نب خس ل نا( تكد ديما هرب تدشناوو ترفف ارا لبث تكس اهب حس لاي ب 1 لوك انب لويس لوو ا
 ١ سوف لج نيبال مودع وي تلح

 ىلناميا تبفاوب ق6 برب تشبع لاب أال اوت ازب ناسا ومانب حسهرططو دتكر واق“ .نوملعي امم يه لخ
 -تابدو رك اوتيل تلج لج كروت وم ىلإ نار لوجدارصروكرب يبل ف اصواهس نوملعي اممإاي سس اني لاق الج

 عل لس لاوتسا فس مس حت لا <تاتب ءالدب نا زور ب ورغوئوطلتتن د كوك .براغملاو قراشملا بر

 دوخ قام انكسرلاديب رتب حس نادل بج قس لددبن نا ىلع ٠ : يس اتلسركا عك وعيت اتناك اننا ودم

 ساب لدم لكاس لاكن ذ كدايند كدي لاك لايف هناا ووو ودرك اه كلا ادع ب للي ريدك ا

 ا سر يمد ايش رتب حس ناو السام” ئيساجو تن هدير لوح نو عقيكروارع يريم رخل ارح | اب ال ءاثش

 رانا 0 دس موا لكرت يرجي حس طع كس دذلا قكرج لك نا دوا يور 0 لاذ ا رقوراغك
 اكشمامكن ل ع راما دل دباكك ا لو ج جرة لي دبت مت برغش قر شان ازور ند تس ا آحررظ للك حس تب انه

 لاشك 0 افرك ظكر لك نوربق اكوا قل اعرب زم لت كنده ذومت ابار مهرذف
 ايس ” ل زوو تسري 6ىرابي فرط ل مارت 8 رطل "كما ء ثور ناش

 5 5 د
 6 2 اح 2/2

 يح 7 -- رشف د نا ةلسم 1ك ثس هيأ سان”

 مساس 2 نا يلق و كح تاادايغوشم اهناط_ل اوم موهخيس ىلا خلا اعوله قلخ ناسنالا نا 202020 :لولسيف الا

 -<هدباشمركاميج



 "مهمات # كاإج عروق روس! ةرسموراي هلا مت رلجم ناجي ررشو دمج رت نياك

 يه ممدعل م " ردا جالو ةشنم بات لل ماع م ظمدل

 هيا َنَوِرْسِعَو عسي وا َناَمت ةّيِحَم مالسلا ِهيَلَع حون ةروس
 ِمْيِحَّرلا ٍنَمْحّرلا هللا مْسِب

 َباَذَع ايو مُهيِتاي نأ ِلبَق نم َتَمْوَق رذئأب أ ْرِذنأ ْنأِةمْوَق ىلإ اَحْوُن اَْلَسْرَأ ١ نإ

 مك َلْرقأ آب ٌىَآ نأ ردنا نيب ©) نيم رْيِدَ ْمُكَل ىلإ موقي لاق ةَرَخآْلاَو ايدل ىف لوم هجم

 ل ْنِم ْمُكبْولذ نم م مُكلْرِفغَي +- نْوعِْطََو ةَوفلاَولا اوُدبعا

 هللا ٌلَجآ َّنِإ ِتْوَمْلا ٍلَجآ ْن ىَمسُم لجأ ىلإ ٍباَذَعاَلب مك ْرْحَوُيَو ٍداَبعلا قوُمُح ج 0

 ؛ ُتْوَعَد ََنإ َبَر َلاَق نال حولت علو مال اج اذ اووي مل نإ مكباذعب
 اَمَّلُك ْيَنإَو ناَمُيإلا نع ؛قاَزاَرَف لإ يناعد م ْمُهْذِزَي ْمَلَف ًالِصَتُمامِئاَد هنا ٌراَهَنَو الي ىِمْوَق

 وطعمها اَوَسْتْساَو ئيالح وغسيل ْمهاذا"ىف ْمُهعباَصأ الع ْمُهلرِفْغَتِل متو

 ىتنإ مث (م/ٌراَبكِعَسا اَمْيإْلا ٍنَعاَو راك اوُوبكَتْساَو ْمِهرْفُك ىلَع اًوُرَصأَو يورط القاه مُهَسْو
 مالكا 2 يريص مهل ثسلغأ نإ من قوس الغاب فا 019 َراهج ْمُهَتْوَعَد

 اَوُناكَو َرْطَملا َءاَمَسلا ٍلِسْرُي «,.) اًراَفَغ ناك ُهَّنإ ِكْرَجلا َنِم ْمُكَبَر اًوُرِفغَتسا١ ثقف «ءاَراَرْسإ

 ِنيَاَسَب تن مك ْلَعجَيو نو ٍلاَوُماب ْمُكْدِدْمْيَوِر نزل ريك وااو ْكْيَلَع هوم د
 كاب مك هلل كو دوامات ىف هو راق هَل نؤجْرمال علام ةنراخ نواره مك لقي
 لس مامن ىلإ قلع اًرْطَوةفطارزطق لاح وهو رْرَط عم مواَوراَوطأ ْمُكَقلَح دقو ا

 ٍتاومَس عْيَسهللا َقَح فيك اوُرْطنَت اًوَرت ْمَلآ ِهِقِلاَحب َناَمْيإْلا ٌبحْوُي ِهِقْلَح ْىِف ٌرَطَنلاَو ناسنإلا

 1 اند ِءاَمّسلاب قِداَّصلا َنِهِعَْومْجمَم ئِف ىأ نهي رَمَْلا َلَعَجَو ضغب قوق اهَضْعَب «نواقاَبط

 نب مناخ مكاو رَمَقْلا رون ّنِم ىوُقاَوُهَو ايت ات ارشب جاجا رم سمشلا لكجو

 كل
 ب



١ 

“6 

 رجح ارفع هي لاا عروأ ةروس: اء ةرسكور إب ما ادلب, نتاع شع ة ناك

 مواجباَرخ تع مكي نوم اهي مك هي ماه مدا مك ابا َقَلَح ذِإ (مؤاَتاَبت ٍٍضْرآلا
 َلاَق ٌةَعِساَو ؟واٌجاَجف اًمَرُط البس اَهنِم اوكَلْسَل طْوْسْبَم ©ةاطاَسب َضْرآلا مك َلَعَجملاَو

 مقتل هس ْمُهَودَلَوَو لاَ هم نمار ةلفسلا ىأ اَوُعَبتاَو ْىِنْوَصَع ْمُهنِإ بر ٌحْوَن

 بَّسَحك اَمِهِحَْفِب دَلَو ْعْمَج ّلْيِق َل والو اًمهِحتنيو ماللا وحس و واول ٌمَضِب ِدْلُوَو كِلذب ُمِهْيَلَع

 اًركَم ُءاَس لا يأ اًوُركَمَو اًرفك ٌواَناَيْعط 4") اًراَسَحُألإ لخبو لهتت ةقتي لجو + بشخُو
 ٌنردتاَلَو 25 ١! َنُرَّذتال ِةلُفَسلِل اَوَلاَقَو ُهَعبتا ِنَمَو ُهُوْذاَو اخو اًوْبَدَك ٌناِباَدِحامْيِظَع ور

 اَوُلَصَآ دَقَو ْمهِمانْصَأ ءاَمْسأ َىِه «[جؤاَرَسَنَو قَوْعَيَو تْوْغيالُو َعاَوْسالَو اَهَيْضَوِواَوْلا َحمَمِب اَذَو
 ارُدَصادَق ىلع ٌفظَع (مالالدَضلإ َنْيِِلَظلا ٍدِزَماَلَو اداب مُهوُرَمأ نآب ٍساّنلا يارب ا

 ةَءاَرَق ىِفَو ْمِهيْنْيِطَح ةَلِصاَم امم ّنَما دق مآل كَ َنيي نها ىجْوأ امل مِهَيلَءاعَ

 ملف ٍءاَمْلا تحن : قارغإلا َبْقَع اَهبَوْقْرَحاَراناوْلِجْدُأَف ناَقْوطلاب اًوقِرْعأ ةَرْمَملاِب (مهتائيِطَح
 ىلعُرذتال َبّر حو لاَقَو َباَذَعْلا ُمُهْنَع َْوُعتُمَي (هإل ٌراَصنَأ ِهللاريَغ أ نود نم ْمُهْلاوُدِحَي

 كا َداَبِع ال ْمُهُرَذَت نإ فلذإ اًدَحَأ ىلُعَمْلاَو ِراَذ ُلِزاَن يأ «اّراّيَد َنْيِرِفكلا نم ضْرَأْلا

 ىلرِفْغا َبَر يل حبال نم مَعَ كلذ لاَ ربو رف نم (سواَراَك اًرجاف الإ اًوَُِي اَلَو

 ىلإ ٍتمْؤُمْلاَو َنْيِمْؤُمْلِلَو انِمْؤُم ئِدِجْسَموَأ لَم - , لخ ْنَمِلَو َنْيمْوماَناَكَو ٌكَدِلاَولَو
 اًرُكْلْمَأَف اكله كلا ٌراَبتاألا ةزملكلا د د رتالو و ِةَماَيِقْلا ِمْوي 4

 - لو تاب 11918 ل لن جس سبلت حو ةروس
 مترلا نرلادثبا مم

 ورك )للحي حس شاول! موي ا( مهتاسكس نارؤ نع )ارد ماك انتاجي لاي كس موق كن اوك ونس م 0 رمز

 كل دابق ث موق قرا كاب فس لوبن( وم ود فيت مش ترث ةوايندوتط) ع[ باع كاندرد م نلا( ل المت ناهي

 هدو انكر يجرد اور ذ س لارواوركت دابع للا( كل وبانيك سس ميم تب ) ركل وج الاد فار ( رول كك ) فاص فام

 اول ءيضيتبت نسهإي ليث اجو م فاعم هانكم انهت حس تنكر كم السا لوك سدا نسم اه دركف اس وانك داببمت

 <ابت) تتواومايكررقم شل ءاكي د تلب+ كت( توم) تن و ورقم ( كح بازعريخإ )وكميروا( تس وم سئفاعمدابعلا نوت

 هاى كاعد ةس مالسلا هيلع روف ( تس آه نامي لوك ل 01) تعم مركا سئس 31ج آبج ( مس الن ناما لا كب اذع

 بج لس ل روا( ع ناميإ) جس تك اهب هذا زدوا يب فس الي هسريوس الب( شو
 سا >4 نس ارا( لتكن مالكا ارضنا اح) ليا د لن لوفاكذيسا لايلكلا ىفبا نس لوكول نادل نيد لشكل ب اك يال



 ماحس تي ©: هاذه حر وت ةروس مورو راي شا مقتل نام الجرجير سمج نال

 27 ( تن سال نامي )ايكربكاجنادا(.يرفكايكرارصاددا( سك دو كا الاعب عس لوز كورس ) تس كرري

 . اية يف انج ايارجج قب م دقي رلى ادد يال 25( حس زاو 1 )يم العاوأى لا هس لجرمك -ايالب( حر وز )دئلب او ايون اس

 تلا المقل )اج 2 ا ممم ب الاد تن اي موش ارب واش هان( كك ) تدائددد ري يس مك
 0 تاك ةاهي رمل _تايقنل سد اراب سااهترولاكهس دق 2 لد لواو للا, هسداهقروا( شدادقم ناك )

 لبن سالك( فال نايا يللا كس دكر لش ل 1: اين اطعراقو لبس وج هس دقلا) تس 2 لي اياك تسلك ى كا مكاو
 رار عنوعسلا ا ور رق نك وافر ع لاو ول صك روسط راوطا )نب رطب جيرط
 اعيد ذ م) سيم ولعم لدم“ ايل ( ع او بح( لل انلاج از ليئاد سر ادب ةدلروي شدي ىتد ديل يش أدي
 ناي كاع أر وبشر لق وت ىلا ) نك قاع و "ساني هرب بت )لس يدا نلاع تس اس حرر كا هلال( سي

 طل لع نمل كلاود( تي تول نر لاب موج نشير )انب نرات كج خيروسروا اياني رونوكد ن اح ( حس ام دوب

 أ لس مب, 6 لب تدمر )6ةساجهس شاق تذل + الامه حس كم ادب دانا )اياد

 8 وربي و لحرب لوتسار6 مداشك )لح سس مام 2 لعلاج لل كح ابهت لاقت لاو( تنو كتم

 ىلا تس نا ل ع لوول( بي. مروا شك قم )تا روان نبك رم لوول نا ! راكد دوري # ريض سادك ا يك سول

 تاس قل[ نولوو ازور ان تح مالك وكس اةادسضن ا ار اعنا ذ الاد لانس شاي نسر )نسما

 لي تب 7 ماا شارو تصل ل بشخ م 5 دلو لم تدوم ليي نكست زفتي نع تباسوجس

 2 1 لوس ) نوما رو( تس رفروا ساحب ) اختم +: ذات | استقل لإ ا لخب *ق وزعم لخسب

 رولا الا سو 530 ) لس نوير وا ( اتتسو ل در اكو رج + لس نا رواوكن ا ا

 كانوا( 21 8 اي قلن بس و مل رولا للوعي دن رواوك شمول ترواوأ عر اوسش ردا( تس ديت اسس واو_مرواواو 2 زوكوو جرو[ روع

 روم طخ اولضا دق) كبح ءارح زي روا قار ل وم لن نلارولا اي درك وبري 00 1# لك ) يورقوا لول ب يس لولو

 لص. )نا يبس!( لا رفاعددب يب نس لوما بت نما دق نماالا تكسر نم خزي نال هقاد ّل [ق ويب بج يرو تر”

 تكس ثار لعب ل 1 ( لعن ناافوط )تكس كس قر( حس تاس هزمت مهت اشيطسخ ل تأ ركاز ديس كان( ع
 ليتاوج )اي هن كي امج لولا وسكس دنا لس لوبتا رول( اهك اي د باع ل لئاو ص لك اوسع بو رعت

 2 م 0 /”ثورثش اب كيا يل ورضاه راكان ند لت سبا

 2 7 اف لس ناروا كس ى رك اركوأ لوب كح ب ل رم 1( و لودي لصاو وجالاو

 3 )ويس لات ريهر وا ويش! راكد ورع تس ريت !(اكج : كابباك ل قرع كس قو قا 0 لومار يك مررلوا فاك

 )أ كساوس اا تلم اي 20 اودرم نا فسم اتوا سيم لف نس( | اك مل رم وح ردا( كل نوم

 5 0 ا وات الب ى لوم الف نلاروا نكس و شك

 قنئارم ا بلا لالش كاري لا ةروصت ل وفود دواس جتا سنس نان مضي نلوفو رسل ناد تاق و

 هدتدواكتج م فذ اي بارع ارواب تاس نوفاظفلو رست بت وج لبث ضاق ل اريج_ ع سو كمدعا# لر صف ذاك اب
 - كارو ا ارو كود اسس نوأضإئناب ردا اك رطل مدرج دياتدع

 هل انلق ناب ةانلسرا ىا_ تس تن: ب: كل هس دام لل اا نس دسم نا كتابيه ماشا م ا نا
 نال كح نارا لالا ريكس السوم قكي ريف نارا ردنا



 باح ارسم دل ناز نلف ةدوس؟ هرم لاو مترجم هر د

 منام او ايعلا ل وقح 3 ناعس ناموب قي ردصم ناروا تايه داشا فرط 9 رس نإ ل سرب ا اوتسيغا نا

 ىأايو ناجح قل سورا لش * هس د يضيخبا نمل“ مكيونذ ن ده رغلا لوشن رانا تراسل ا يو

 مالسلا يرن رون تررطح مجند لح لن رف اهم سس نس ال مالسا ل وتس نلا| ني لاملاو ملا موج فاك ىلشسببلا _ سا

 ةساجوم ف احمد س دامس الساس تن هنأ نم كاك ساجا اجابكةل سا كلكم ذ للا رفاكم قنا ل تا ذك
 نم لا لو ىف ضنك ىو انك ب سلكي تس مالسا لكوج كن تلت ضتنروا لون لد لب لامس تو رعلا لف وف”
 1 5 متراكتا شعاب قب نيل يضيع

 هراشا سس فرط لسيعذد دعب لس لاه اج ةرطظلا ف اذتخا لشي سولت لوفود رخؤيإال دوا مكر خؤيورجاظب .هّللا لجا نا
 يكن اما مدعم مهرخؤيال رواج باذع خاف اتت دن نامئايذققر ب دارمس مهرخؤي كسب ل اعاكل ل بسد

 روامع ديري بيرق للا ىل لوم لحود لاك هيج اة ناس آبي الل لمس دام با ذعر ات مدع لي ترو

 تدم لك اووهتسروا كس يدب ءتفاضاى 0 لا 0 07 مالي متو ع يثري 2

 . ناميالا مكنكمي الو رخؤيال ءاج اذا توملا لجا ناف باذعلا نم اوملست توملا لق ازين ابحت

 تقم تعاط ل ل ا_جس ردقم ول باوج رواه سايل راشا فرط كوم فوكس مل وعفم# مسش“ .متنك ول
 - قر لاك اب ىف فحم قطر ل اع آت عمه بنج مك اياكوم هرايشا فرط لك فحوى قتل ب اذ كمت وصروا فسلم بتم
 .ملعلا لها نم متنك ول ىا_ تس اجإيل نام مزال ل زنيوى رعتم ل خاميس تكرم لي "ل تروصللا

 دهتس ماودتس انك اراهنو اليل

 تاك تسافر ا كح لات اتم بسس تاكلي ءارف و بسس اكرارذج رك !نامباتوك .ارارفالا

 لمني ذإب ًاراهج ءاعد ىلع تفتك و ذكردصم ١ راهج روك كت دلما نول ل يظر نا ار يكسو
 2-3 ىلاص نر

 تس ترم شمع اب وج ح بولط” نامي اللب ء لحم نختم كر فاكل موي حس لمتد عراذختسا لت. و رفختتسا
 -راففتتساهسس لومت انك رصوورافختتسا سفك يا بس اتزماك حررطو رافت ع اجابكك راد بحاص

 - نإ لل هه ارب فلور وكن لعب ل تع_ ةيصاكشلابع اراردم

 يدر جلاب ارج لوب لعجي. مك ددمي ؛ اسري
 - سي 72 ارم فش لس تسد” ابيب ناب تتلون وسمح سرور ورواد اقنا قشنس اجر

 ردقتم ل وعغم مكايل فرضي اك نوج رته ب لوعفم اراقو رواه يلاحرلمت نوج رتال رواه ب تدل مكلام

 اورقوت نا هلل نوجرتال مكلام' بج فس رافك وج ثلا لفك جسق زرار وا ساكن شمال ل هللرواتسلاب

 ىلا اوم نم“ كالا ىلع ت ترروصت لا ايل يامر اراقر هللا 'لل باج "ريقوعلا نمل" ل ”او لاوس لانس "رمظعتو

 ؟ريقوت هللا نم نولماتال مكلام ىا كوع لم ك٠ رولا نمر وا كوم اس نوجرت ل ولعب | هين 2 هللا نم انئاكأ وكلا راقو

 ماحس اراقر كه تيل يس نس سدو انت دل ل كي قواشب ىف و ل و

 .ىلاعت هللا ةمظع نودقتعتال مكلام ىا- بج لوعفم اك ١" مكل رواه تسل" ى يب

 . لاح ىلا لاح نم نيلقعمم ىا-جس لاحل ه[اراوطاروا نوجرتجنأاع .مكقلخ دقو
 تا 0 لانا ايوان اه 3 "امل ةرمقم لابي كحل اتاي 1 نهيف يل“ 0 نهيف رمقلا ل اعج"'' دك سمشلا لعجو

 ل روائي ان اع 1 كيا هش دج فالتلا قلخ ىم عجببلا_ مخ تو لاا 0



 احا عع 4 كلا أر وأ ةروسمةرصطور هاه متفرج, نام الجر يسقث رش هج رن نملك

 تح بئاج لكنك زعشي ل وودروا بتاج كريو ردك رروسات اهرواح تبر ي نلاع آل يوفر بيار رك وصروارم ناس هك ل

 كم كعبنا ليدل ائاج وي ليدز كسي ويسر وا ب قلع ل وعفا مكتبنا وجواب كس ذا دركب اتابن .ميكعبنا هللاو
 1 ب ىئازتلاب متبنتلالد كتان ل اتابن مكتبف_-<ج قص تلالورم تابت تلال

 سوم طيسوو قوما ذي و ركل لتويك ليك ورك يي زال ان 1[ كم ز الري عس تطاسب كن از .اطاسسبب ضرالا مكل
 هج قاتم ضل اشر واس رشف الغ نوم ىورك اكن نكس لا جس

 حل تءاروداشك جس تفصل البس روا بشم تغ#ج اجسف هك ايدرك راش تس ةعصاو رشم .اجاجف البس :

 -تس ناي فطعإب لوب رك لع

 | -ج ديب سا عددب ب .ىنوصع مهنا
 بشن: بج نكاس مالروا لين تعذب دجتاس كس داورصضتا رق لاب رواج اهذب ةقفلواو لولو فس مساع ماع نيا حبان هدلو و

 د لم لوص اقع السوم لوود عروض لظغل ب لابتي جس يدل و تفل ليا لي لوك لمربي بخ عك

 الإ ع 2 لولود ياو درر فسروا هس انلسوم نوكسروا تاكل وبي مال ليلو

 ب غلبا اميظع حس قرن لوقب .اميظع

 اكلت انز عراوسو ا اهق تب اكتسروصتادرم_< دجتاس كس واول كيد نكس حان دوا دجت اسكس واد ري ليد زنك ءارق شكا .ادو
 ب لال فرصويتاسك رسنو قوعب-اهقرب لكك مدكو سنرواامق تاكل كك ذوحك قوعيروا تب مل ثوغي_تنب

 04 2 ؟ترطت لوي اب سكس قي تيياور كياد ليئروصقلو ومس ووصتشمو مفرج هراشا عم لفك تب كري لانا

 كح ناري تافو اكن ا-كح نااكء بلا بسيي زين - ل تاررف ”ريز نئلاميبج_اهقدوا ب حس بسس لج نت ل مان كس لودا زيتا
 فاولروا قدرك عروش شاياجول دواس اذان ددنمكس مان كس نا كس كرات لايتروم كنا نس لوو واو ماو عر ٌلامتناوكل ولاو سا
 دورك عر ورش لار [باقتسروا كدب كول ولا يكرنلب يح زك سوبا لوم تع لمالسلا يلع ون ترط>لق يني زومتولادغ

 رداهيءاشنا كرت ليس فطعاكى اهب حون لاقايك .اولضا دقو لاقو ىا-هس لوم كرد قمل“ .اولضا دقو
 ىكاسونر رو لضا كج ايلوراشا مهورما ناب رش لئترورض كف لت ل ارمي قل ”ءاج فطعرب رم اكءاشنا

 تهج ل نللضا نهناتي ال ابيج_ج قكرم جارك فرط وتب نكي تقم لوقإ ئارنرط

 كور فعل اك اجايك ير رمش فطعاكم اشناوك ا ك- ساس ليتك كي كت اياك داو لي لاا .نيملظلا د زن الو
 ءايهنا لي دوج واياك اج ومال ل كرا لب تروصا درت الو مهب لخاف ىادج [لسوم قرب فوز ف طعاكل ايناس يدرغم

 .نلا بج قولد ذي وكم السلا يلع حر ول تمرطتح1 جايك سس ةوانق ل ذنملا نبا زرلا دبر كي تس وا زير ب حس تنقفشو تدر
 -ةسايرف تامل اعددب ببنت أوج قياس فرط

 < باطما“ ةلصام” تراب ريفي دئازا, لع لا . مهتائيطخ امم
 بناج نم نوقرحيو بناج نم نوقرغي ْ* ”رل ث ةسامرفل اى شع دارعسأ 1ك غر ذم لابي .ًاران اولخداف

 < مدحل الص افاكن ايمرد كس لوتلا» ل وفود ناك كل لاا .يبيقتتا فروا دارم أ كت خ اكن ةسارف لتامر
 وج سس لي ءامسا نارإي داي وك جس بندار ادحا لب ليث فاو كارم نيت تلوكرادرايد لع تنل .ارايد 1
 دلما ع نأ ا ىلا زون تدادرايد لم رادراي دلابام لي تكيف ند - ل لوم لاهتسارب عقول ماع

 دهس وه ماعدارسرك وج تك



00 3 0 2 
 1 حاربت © كار نر ةروض؟ ةرعدرإب هللط 3 ل الع ريف نرسم منكما ش

 اا ع 2 3 : 2
 مصل "يل تدوس ل تسب هللا رمت كيا نتءامق ناايناكب ايس كس باع لي تدوس لي 1 / | - - ١.

 يلج روض ال لإ زك لادوات رك اكتسب وت يئواي دوواطن لس بازع ورا لم تروس ا زبت حس كاياكاو لس لذ 2

 - هي اجومم ث ردك روا كا ا مق تي لس

 تا ازعلس يزود لب :تمثأ رولاكن ا افوط ل يمد ت تاورب كرك م .مهيتاي نا لبق نم... ل ا

 78 اي قدرك ناعم لايف نكن اروا لايماتوكل مم تاورب كن امي تمد لب اي لج رس نا ار ثول نا لكي سدس وم

 - لب اج حلاة راود تس با طع ل لب ترو كركر وا

 تداول ورادناب مانت ادم ناو اقم اعل [تن ةقوور رقم عسل كتف آت وم ممول جت .مكرخؤيو

 كن اما روا كس نلوم باع ل ونود لير فكل انتا قرف لع لوؤتلاع لود نكي لكن اهيا يوم تلاح كرف #2 1 ل اعربب 8
 رفا قوم ددوج هاب لس كاما تاقا ضروب ن ميرور انك امى واين روا سوم رطوفت سبا !زع ل وود تاورب

 ع هرعواكل ظني زم ذ ل نامياتس كلا 22 - ىلام شم

 هلا لسجا نارد٠..........: ليث فلا كلا ترمس لولود رك ىف [ت وص ركاوكل وو رف اكو نام
 - إو ملل تار اسلي ل وفود فاك نوصل اجامج تيب ررط ناهس ل [ت ومو ونور رفاكو فم ةرطخر كر 22

 تس باع ظدلا لاب رورض بت ناك سا كل لئاومب من تس تارك نامي انل اكس ا ىرورض تسلك اضن ل تسوس كوب
 0 ايا سلاح قرورضىكانوب بترماكنلارواعس حس نامئات ارش اق انج
 قعر 200 ورضا اري نت تفوت وم لطم كل ام داكن سيلان ىك اوما طك اييرع

 تمي لس لانا تس فس كت دابع كه فلام سك ع ررطروا كيا نرخ تاك يآ كاذس هرم قرداقايئواش ترضخ

 ابك كلمت فسح سترك ئاوم وم لش راف نافوط ين انج كح داجومج كلب قلاع داس كس د زوج لكتب بسن كي كس
 ا

 :ينسد كس ام لري وسو ماسولم وقىفإ !مااسلا م يلعروت ١ راصن و اليل
 بيدا الو ديفي بدا الف وتم عئابط مدانطلا ناك اذ

 فرط ىلا فس لا اداب د شل اء لوم لرطتروا لاا ا اردنا كلت دك ديما بس دار شقا
 7 لمس سس 1 0 ا
 كلب لق ني كنا لود هم نركب اتالب فرط رو نافارا نكدردارت ا عر نورت لو

 ا 7 ره هما مم

 ءاوب رابظا# زو اوفس ل تل مدل ةرط قريع . لس اهب رك مودي ردا تنك رفع جنا امان | فرط ى باد ياو أ ياذا

 3 ع ناكذا» اياك 5 "لاا لترات نسكت ابار لت نع 0 ا تقرا 5

 0 هع تكرل 306 مص 5200 5
 لنا سل لا تل دللا لايقلا لمن اكروا ساجد مان تروص ىف سرع يأ لت إن با 0 - 0 د

- 0 

 غانا نع 0 تاي لوكس لوكيل ابو: تكتب حس ري اون ب م 26 4 تق

 لا

 رول نوخمت ايد شئتم اجا ىلا فس ايعد ب تاباقريدورغ اكن ادا ساب لاب تس دق رطبا رطل ردا
 رقاكم روز ل لولاثكك نوراشاءر“ ”لومككل ماسك امانا | ويت و دج وك 0 ا 2 "ب ولج



 مكسب مع 5 بانا نو هروح ء ب . داش م“ ةرلج» نالالجرسض مورو 0-0

 خس ارو ىل ناد تاب رمل لك كب ادع ناك“ لرب نورت ديك لاهي رواء لهي دسم ل رج سا

 كد رفاعم مدير وص بلس نت حس الار نت ذي ووكر دايو تارك فاهم لي اطخ احس نكارواكل كي فرط ل كل ؛

 53 * ايون باداشو با د دحوم ل رام منال تايد مورا اسك قرابب”ت اهدي ىف نانا اس رايشروا

 ني هدا اقل كا مش لك 7 1 رراوارو لرواد نا كوع نم 5200 ,دورءروت اح رادار

 اب مكساج اهكدبشيس م للا ايك يار فب كح لا هت ضير توداي ز كس اينو فأول يدك إو سامر. :ملازا كبش ليا

 0 حس سب ادج نوم لاب ترم يت ىوايند لرب رافغتتساو نلاميا تان
 اله انومادول اكمدعو ل 7 تاج لب عزت حس نا كب نوم لك

 تروم اكلك لإ تس ارفف ىلا دج دوا راقت اب ول, رورو تينت” لك ءاقتتنس القل ب لس تيب 1 قا مش معأرا
 بح الاب رافغتسا.ل وج مولتن ظنا راك اازيوأر يرام السا يلع أ ترن يس تب نحس ثهداعاوج امن

 تيقستسا كانيأ راسم نك ايادي3 "اين رافغتسا فرصر ما 2ك ' كرا ترش ل اقتسارخرر طا انه

 سهر ويارب بح ا صون انج لا رف شوال تيب آي لص انروا وطملا اهب لزني ىتلا ءاسسلا ىراجسب تيقستسا((رأ
 زاج انا دحاو اولص ناو . خلا مكبر اورفغتسا ىلاعت هلوقل رافغتسالاو ءاعدلا ءاقستسالا امنئاو_بسحّل رع
 ديعلا ةبطخك نيتبطخ هيف نا دمحم لاق امك اضيا ةبطخ الو امهلوق وه امك اندنع ةنونسم هيف ةعامجلا سيلو

 .دوصقملا متردقلا اذهبو ةدحاولا ةبطخلا اهنا فموي وبا لاقو

 ارق لس لوجنا_ىكت ياش لكى اس طن لش تصر كد عدلا ناسا ند ضل يار لع فاشكو كرام ريت ٠
 راقختساو يس نوبنارك ل ذسوا طردارع 2 ج ء لكس والو فس رست ف !ك هر . هللا اورفغتسا

 كل تم أم ضرما يقرا ف وصوم راس جاع لت كيتا فيلافت بس ايكدكايكش عي خي نع نربي لا لذ يلوا

 سو هلذجساي لشكر ريصاهسس لاذ كال ورك راو هئامرف كدشلا ترا .ن وجرت ال مكل اه... ترك

 لل وكس تدرج و تلت اروا تكسر سنن وك داقتع كلا دج كشلا يك انلسوع كب لطم رة اهرفاطعراقوروا لاذ
 تل روا انام اما نايثبب الكت ومر ل ا!

 يش كل 0 91-0 يروح ولا ؤرظنرب حرر وس. دن ا جرم و 00 نام 1كنسس عوار تس حر قاس رت راعا

 دهس كور ا رج اكورد ادت ار اكدن ايرواس تدر ه راش ف رط اريل ( خراج ةلج لابوك راك
 اجاب ضل وك يانج يا ةحارددا لاني لباقك نري تب قيل نيذ :اطاتتب ضرالا وكل لمح

 السم وكول ني ذ كراس
 انثى وريجاج يس لكل ورادلام نام فانوس انا ذب حس بسس لبي ني ايارفركو نورس ل .حون لاق

 تل نع كرك روا تاك وك لورسوو بأول 2 0 راك ل شر ير روا جس اتوب ماي نيد تحس 5

 ٌُك | فيااكب لطم م ل لوبما_ تسد سكت سيبصو ىم اوك ولسملاو نس ارو اذ سالب حف ماهر قس لورويعم

 سم كل 8( كلا ع لوم [ن ور و نار وج ءوش: ردا ءاهج رب وشو ل نا اتسورنم - لبي ابو كم لم نك ا ل برات املا انب تم



 كتمت 7 هي حاج حروف روس," ةرسأو رإ هليل مفي نايل الج ريسضن حرر مسج رت ننام

 2 لايتروم ىف نلث كل دلا ءايلوا ب كح هن ار لاك جيس اتم مولمتس تاياور لت جس لتر آب لذ حس لاسم لدار
 51 مس كن ارك مي كس ل ملازم ةس لوداتسمب

 روب وا نر جلب ع شيب لبي سيترك ق ياك يا زم نلا با! تلا قل“ .نيملاظلا هزت ال٠ :حراررتا
 لامر ص لقي علا ريع ةاشروارواقتلاربكو اش اسيبجء لع "د قكئانش نيب حس ترتيل متو فيي نت هاد ديس سرا مسا لبا جراررحا

 زمرمشإب اكت واتش ىل ناارلج نب نكس ارعوب رواوك نارك كل ومل ا نامل لو د دس تى رجاظ نيب رض ءاع رواجس ساد

 سس لا رفاعو دب سرك م للام لسجل كلاس رار رأس سس قو حس مالسلا د يلعةر لأ ترض يل 5
 هاتر وم لكم راس ترو تس رتب قت لاصيتسا اك, ارب ساجد“ مدرس تيحالص كت كندا ساج زم مضل كر

 ناقوط ل اجرب د 0 29 00 و ةروسوج وسوم ب اهدرج انج - اكن اهابكل كت داتشو ىف 6

 دوخلمسايد لومك ول اهيا للكس لاي دو: كس قآل 61 ( غرم تنتبقتل لكس يدوب ل رماظي تل هوو ايآ وأ

 ل بكون تاعك مع آن مكه تمب كس ناس ىلا باع اسال زيتا كنج كب
 قب كنا يئلاإ سا لوك م نااار اب_-ايكش نرروا ىلأك زيرو بضل 1م السلا د يطع رو تررضمح .حون لاقو

 دروجومروا قوم ٌقارصع اك“ باس اه يئاس لكك لووك ابك ساب ك اريمشرو #9 رك اف داك ب سس ةساجامكر
 - تل دامك تاكا تعتط كسداإيل لس لادإ دسك كب فو ل ورسود توب كي يلة وخلل

 سرر وليف فاعموكل اع لمت ا ور هج قا ترم ا !راكورورب كرب .ىلرفغا بر

 ىنلعجا مسهلالا ساير فتيرففم كت اندم نلعب س 000

 ذب اكس موارجي وفة اجو تب اخانوم ناصري اكن ارك ارواهكس لوم لوم نب دلاو كس نارك اي روم مولخشعتس اعد لا ند آ .مهنم
 -اكوجوارماكل | لي اكو رم شرواك لومجدارموادجحا

 تيارب كل ئاجرواجس لوم مولعم تقف ةش ىلل تناك عر وأ حرر طت لاا .ًاراهج مهتوعد ىنا مش. :لولس فت اطل

 نر طدصق م ادقتما يروا لم ل هرمشدصتق ى ةصنال وبك« جس لات نوب يس رد شن رمت دوا ساي اندم مامتما ىكايا لي داشراو
 تنل

 بجو. ءرطخ اكو رسفم قي د لبي اركب دج انكم امتجا وداي ذاك تاك توران آل ءاحفسك اوم مولخشتس ىلا .نرذت الو
 بهلول

 نايل م شوكة اك اعددب كى اجروا ىنارك < نفل 32 كس قو بحاصرواربم .نيملظلادزت الو

 لإ يس دكت ميالو تنس ان ايم طن: سنت سس لدن تاك اوك ورعد



 ؟مانارفتي7 2119# نما ةروس# ةرسفوراي 04 مت ولج نللاذجر يضر ودمج ننام

3 0 
 ترص لا وق لو :/ 31 ريع

 ةسي ا َنٌوُْرْشِعَو نامت ةّيكُم نجلا ةروس

 ميحرلا ٍن ٍنْمْحَّرلا للا مشب

 نم َرَفَن ' ءاَرَقِل عمتسا ن ساشا رول هلا لل بيرل ترا قل ع يال دلما لف

 اوُرِكْذ َنْيِذْلا مُهَر ٍفِئاَطلاَو ةكم َنْيَب ْعَضْوُم ةلخَن نلبي حبصلا ٍةولَص ِْف َكِلذَو ِنّيْبْيِصَن ْنج ّنجْلا
 انارُق انغيَساَنِإ مهن اًوُهَجْراَمَل ْمهِمْوف وفل اًوُلاَقَف نال هل 118 1 نزع ىلاعَت ِهِلَوَق ىف
 و كا ما ل
 باَوّصلاَو ناميإلا دشرلا ىلإ ٌىِدْمَي كردي دءاستو ار يحاصت ناب تمس رابع

0 

 ىلعت ُهَدْعَب ن يعض ْوَمْلا ىف هيف ناش ُريمّصلُهّنآَو كاد ري ميل ذنب كر لَو هينا

0 

 لؤي ناك ُهَنأَو + اَدَلَوالَو َدَجْرَر ٌةَبِحاَص لحنا اَم هيل بِسْناَمَع ةُمَمْطَعَو هلال هَ انَبَر ٌدَج
 ٌةفُمَحُم نأ آئئظ اَنأَو ِدَل اَوْلاَو ةَبِجاَّصلاِب ِهِفْضَوِب ٍبَذَكْلا ىف الع وطَطُضلا ىلع نباح اهئفس: . 28

 ىلاعت لاَق كِلَدب ْمُهبْذَكاَنَيَب ىتح كللتب هفْسْوب © الك للا ىلع ُنجْلاَو سْنالا لو نأ هنأ نأ

 رف يف ْنْوُلِإْنَي َنْيِج ّنجْلا نم م لاجرب َنْوُدْيِمتْسي َنٌوْذْوْعَي سنالا َنْ م لاََجر َناَك ُهَنَأَو
 ل يل .ةرغاورخ را لول يرحم

 م ربسا عز و نحن وم 4 مايتملا قار أ 0 ' يشل نْسَنَناَت : أ انتا َدَعَب 2 اًدَحا هللا ُك تعي
 ار ف و و عا # سل اس 4

 وق 7 رخ ىبنلا َتْعَباَمَل َكِلذَو َةَق ةقرخمام وجن همةابهش اًديِدَش ةكْئالَمْلا نم اسر تلئاغت دج

 عيفست ىآ مشل َدِعاَقم اهنم غفت لَو يلع هللا ىَلَص هم لِ أ انك انو لَو ِهْيَلَع هيَلَع هللا

 دعب كّيِرأ رش قئرذنالانآَو ب ىنزيل ل ِصْرأ ىأ «واَدَصَر اًباهِش هَل أ ُدِجَي َنألا عمتسي ْنَمَْف



 5 . : 0 5 هيل ا دباش 0 0

 ما رع عب كا 8 ناءا روم مة روما ثلراب 1 هلع دلو

 دب َنْوُحِلَصلا اَمِماَناَو ريخخ # ”بداَدَشز مهي ز مهب َداَرأ مأ ضزالا ىف ُنَمب عملا قارتش

 علم :يدلت زو ءافدق قبآ َرطانك : يح لاص ريغ هزه ى ا هما كراو نارفلا عامتشا
 كلا لع مع

 3 ا رو عا ع 1 تف ديم نا اننظاناَو نيرفاك و هوب 5-9

 0 ب ْنَمُف هبانما نا رد للا فيسات ءامشلا ىلا اهنم نيب راش وأ را

 هتاَكْيَس +2. نيف قايل اًملظ «مداقَهَر هلو بادن ياَصْقَت اًسخَب ءاَنلا دعب 00 اخي الف ِهَبَر

 م٠ اَدَضَراَوَرَحَت كِبلوُف ملَسا ْنَمَف ف رمي نورباَحلا نؤطسبلا اهر قُرملْسُملا امانا

 انتج وفشخ نا ىف ناو مهنا انا" ٍاَدْوُفَر ةهةاَبَطَح َمنَهَجِل اًوناَكَف َنَوطِسَفْلا امأَو ةياَده اوُدَصَق

 لاق هب ُهَجْوُي اَمِباَهِحَتْمِبَو قايسإ ةّرشْؤلا شك كباَمِهنسباَمَو د رملسملا ةفاناو كرف ىلا ىناعت ناو نه ده
 0 7 7 7 بوو: 1

 قنات لع ترطبم 15 يا ل تالا ه ةليقشلا نم ةفمحم ناو ةكمرامك ىف ىلاعت
- 

 2 2 8# رف اضاف 0 0 - 0-7 ٠ .٠

 0 نادل ا ءام 0 مالسإلا ةقيرط ىأ ةقيرطلا ىَلَع اًوُماقَتْسا ل

 راش ل

 200 اًئاش 4ءواَدَعَص نا ! كلشي نا نازل هير عر

 َتِراَصتلاَو ةوهتلا تناكاشما وكر شُت نأب» ا هللا عَم اي اًوُعُدتاَف هَل ةالّصنا فاو

 هللا ُدْبَع ماَق اَمَل دال مضاوي رسكلابَو حتقلاب ُهَنآَو اوكرشا مُهَعيبَو مُهَسِئاَك ارلَخْذاَذا

3 
 هال ملا ا 5 اًوُذاك اخن 0 ب ا

 دك موه بع فا : أ 2 دم مال رسُكب +8 : اذهل كونو

 آمنا لق ةَاَرِق ٌىِفَوِهِلِف تن اًمَع عج ُمِهِلْوُف ىف افك اًبيجُم لاق نارقْلا عاَمِس ىلَع اًضْرِجاناَخِدزإ

 لبا سا ل

 ريح يولَشَرالَو ين اًرَض ْمُحَل لأ ال نإ لف هاذ ةب كرشأ الو اهل ىبَر اًوْعْذا

 ةادَحَعْلُم ريغ ىأ ِهِنْوُذ ْنِم دج ْنَلَو دمع فض نإ راع زر هلا ني يرسخ نأ ىاكا ه
 , هو 000 1000 2
 ةتللمرَو ُهْنَع ىأ هلا ّنَم مك يلا غالبا الإ محل 31 كلما ىأ كلم ءأ ل وعفم دم ءابقتما اغلبالا اجتنم

10 0 

 هللا صْعُي ْنُمَو ةعاطتسإلا ىفن ديكات ما اسال و هن تسلا ِيباَمَه اك دق عع

 اَهاَْعَمةَياَعِ لف ْنم ِرْيِمَص نم لاح َنْيِدِلح ْمَسَهَج ران هَل نإ موي ملف ِدْيحْتلا ىب ُهَلَوْسَرَو

 ةيئاَدتبإ ىتح اَواَراَذِإ ىتح :جؤاَدَبأ آَهيف هدول اًرَدَقَم اهنولخدُي ىنعَملاَوأ 3 َرَدَقُم لاخ ئِهو



 هامات 4 20 نك ةروس؟ ةرسأوراب 3 مت” لج, نال اجريت عر مشو دج رت نيل اهآ
 ىف را ع نر

 ِباَّذَعْلا َنِم نودعوي ام اًورَي نأ ىلا ُمِهِرْفُك ىلع َنِوُلارْياَل ٌىااَهَكْبَق ٍرَدَقَمِل ةَياَغْلا ىَنُعْماَمنَف

 مآ ْمُهَأ اًناَوْعأ عمو اَذَدَع ٌلَقاَوا ٌرِصاَن ٌفَعْضَأُنَم ةَمِيِقْلا ميو ِردَب مْوَي مهب هلولُح دنع َنَوُمِلْعَيَسُف

 امن أ نإ لق لَم دعوا اذه ىل ْهْضْعب لاق نَا ىلع مه آان وأ لوألا لرقلا ىلع وتسرع
 ملع ألا ملغ ال الخ ةدخ «مؤلاذفأ بر هَل لَعجَي مآ باذعل نب َنْوُدَعْوَم بؤر ئرذأ

 نم ىصَترا نمل سانا َنِم 4:وادحأ ةَْيَع ىلع مسي ٌرِهْظُب الق ٍداَبِعْلا ٍنَع هب ٌباَغاَم ِبْيْعْلا

 ٍلْوْسَرلا يأ ِهُيَدَي نْيَبنِمرْيِسَيَو ُلَعْجَي كلّْلْسَي هَل ةَرحُعم ُهْنِمَءاَضاَم ىلع ِمعالَطإ َعَم ُهَنِإَف ٍلْوُسَر

 ذأ روف ملم هلل ملل يخزن يي لع لوطن اكوام ياذَصو هن
 مس ,2 هةر 1
 طاخأَو ْنَم ىنغَم ِرْيمَصل ِعْمَسب عوز َمهَبَو تلم ْلْسَر ؛ ىأ اًوغَلب ُدَق هنأ ا لبق ةليقثلا نم ةففحخم

 3 4 دع

 3 نع لوح ُريبمَت (5اٌدَدع ِءْئَش لكك ىصخأَو كلذ مِلَعَف ىئأ ردم ىلَع فطع مِهيَدْلاَمب

 0 ٍءْىَش لك ٌدَدَع ىضخلا ُلْصْلاَو لوغفملا

 - مييرلا نضرلادفلا من لن تاي 1 لش لن ابل ل“ ةروس

 ناشر يمت ) يشالب لك ( مافي اكشا) < لآ قو ىاي تري دارا عن نول يبا ارضنا )نسخ دقو
 كس فئاطدوادكء جس دققاو اذان: ل دارم نيبيصن تادج) بى( تأرقىريم) ذ تعامج لبا كت انج( ت
 هن ابك ركاب سميا تانج ناجي انج- يرن لع خلا انف رصذاورك ذاك اءامتاوم ل لكى د او ناايعرد

 سجس الت تساروارح كود نامنا) وجب( سيات ريف اليحب ل اهمروا تحاصق كج ) انعن رايت الا

 روا لابي ) رقاد يروا 24 انين كرش تاس هس داكدرد بيسات( ساند هس يدا س 1ك كامي اون

 لاي ح لاا بسانما: ماا تلالجو تمن ا)جس ناش كد د يهسداع دك( جس ناشر لوو دعب كس لا

 لوع ثري تدع ف اخ كدشلاوو لج 2 م(فالءب )ل ة#اوج ل م رواد الوا ثول اياني( ذيلبا ) قدي وك سم كل ناش( جل

 رواناسا( ©ئاح تايغر ذقن .ففث# نا) كال ايط يار اهوا( لن تكي ثوحبج لازال كت سن كج <, ىو ) نع تا 5 1

 قس ذي ركل ثوب اكنلا لمن نب 6 ليتر اب وجت كوسا ) كح لاك يتساب ثوم ب ناعما اري ست "تانج
 رفس كانا بج ) ىك وكول ضبع لب تانج هت تس رك يل هاني هولك كا لبي لويصو [كاول حس تبي دوا( ل ؟ ترف لاق
 [ [لي هاني لرادرصكس لاهي حس تدار كت انج ارد كح لابي لك اتم ناي ذ كد ارجل ةس كل ارتمكا انقوخ نم
 متلك ةدلإ اب دربكه ومن انج ) قدامها روا ىكاسددب كنا( كاوا لورا ع تاهت ) ل ناو 1 ناوس( لوم اتج اج

 قف نا) كج اهكرركل ايخ فس مت(!واسنا <19 اك اريبج_-اهتاهكرركل ايخ قتابيلا ىف ( تانج) نادوا( ليت ماه شناو نبت
 ) صح كردج) ىناجانيل الع كنا اذ مت( كلوب نت )كه كيور زهرايدد( دعإ كس سرع )وى ملاترألا( هسنا ىاس
 (اوم تقفو كس تعب لاف روح «تس لود اسفساو غي دالج )اياياومار سس لولعتروا وربي تنم ( لس لوتش م و نا هل موع

 ياو اتجاهانشس با لولوج وست تس كافيه اج كح ك نع لي ل وقلم كس وناس 1( ليكي سل تعب لبو روت ) مروا



 0 4 ح٠ ذوب نار وسم لفرع رإ ةلياوا من ةرل, نا اج هين حررشو دج ننام

 نس يحج قروي )ب ووصقلا يباب فيلكو تنساه تم دوا( يك ايك ايهم كل كس هس داب كس ساوج ) يحجي لعشر اج كيا
 رول نست تاك ل ا را ابك( ره ) كلم رونا هذ بيرد قا ونال ون 1( رعبا

 < ابل ل ا

 0 احباب لم نال زرت وعيت قل قل نيج ةلح ار لك جب نروا تلح سيئر وكدقلا لع نال نم( هنا ىاج دفق نا)-
 نامياهب راكددوري خبال مث هس نر ال 1 تم هل ني نال نابع

 اضاع نود )1ك يلوي زدت دوااكوم رشي دئااك ( كك دك لوليك ) كن( حددت 0 اونا

 واكو م ناهس مث وج 9س ( عسل: شح تس كت حس جو قرفل يس ) لإث هاد بس ف وا نو نارلسم وفضي مروا اج! ورك

 دنا ملكورإب هنا مهن !ءانا) ني 52 ادع ا لي دادس »جددا ىف .ةرايقفا تيياديواد )ياتو تارك الم ل كس يا

 3 امه هزمج قفا واحس فئات مج ديت سكس روستو ززحج نلايمرد لس ناروالت نوملسملا انم اننا كس ىلاعت
 هنا مهئلاو ىاج فدذدإم ا« اكس لي ع هلت نا) كدا( جس داشما ليس ابدا 1( تلاع

 در ذقم نا) ذي نتن سا بارون لام و أدام اقرب كسار( سم 1ر7( وم ففطع اكاب عمتسا

 دوا( تس قد تلا عايل رشي نال ا مولمر م روطوتك ) ني ركن اماكن لا لي كارل اح( دعب سس 100 ١
 روأ لم بان تن ل كلاب [ رك فاو( سس تاس دوا نالوا م اكس دك ادرك ور تس ( ناار )و كس ءاكدروبي سا 9

 قراصن» وب( لا هييج حوت ل "لرش )ورك ايل م توابع كبروا كدت اسس كس لاوس لن ىشا(نل 0 بص كن ع: ا

 رواه فئاتصرلصت رجتاس كس هزمت سكر وا ورز يف ٌةسنال مسير دقاوروا( كن سكك شو لقا له لوركا: 2
 تأ رقى لسا تانج قلم ) فأول قلت انج رتل ( ل لنكن لعل هس كت دابع ىف ام ( تم رجح ) عا دن: اكدفلا بسنج ( حس ناش
 كا شب قوش كح نا رف كة دبل اسكس مال صظروا مال ةرسك دبل ) لن نس اجوم وكل اكرمك ب لا( كح كس تح
 »اكساب ذب ح تاب بأ [يلاطم لاس ناس: ةيسدب اوجوكر اقل“ )ايارف ( ىلإت ةساج سدت ع ندرك سرس
 0 21 00 كودو تيس فرص لل شال 2 لسق ل تأ قلي

 زعلس )هقلا( لبي تروص كى لاء رفان )أدب كبح بكي اجب تروا لوبانكر ايت« اصقفاك دس دابنت لك

 0-0 ىاجح اتساع لوم فلما ) ينبني لوم املس اي( ناكر )هاني لوك عا وسلس لادرواانلس اب شك لوح

 ال ما لس رواعس اغلب فطع كسا ) ةركاذااكتاءاذيي كس لارو ا فرط للا( مكيلا غالبلاالا مكل

 ( الل مرايات راحتنا ريح و: ) تن ا لب نبك اكل اوسرورثلا لولوج وا( كل كس ريكا خلك 1 ةعاطتسا_ت مرتل مب

 حرا كاع لن تل نم .رم للا رضتم اكس محرك هلع لاعيب) ل لإ رود ل ضع لا كة زود نابع

 ل لس يك اداتبا حز نيو دبج لك ت لابي شين( مهدولخ أر ادقم اهنولخديق“ءك هردق»لاعويدوا اوم

 أ )ب [اج ايكو دعو حس ناكل -( اوري نا ىلا مهرفك ىلع نولازيال ىا-ب دقي حس لادن + قش تب

 متعامج كسروا نب ههزكر نكس لاك ندا تما ل دبة وزغ ينس دك يلا

 كا اكوا ل بله دعوي لكك نيل رفا يانج مداب لش لل طمس ل وقيس رسودروا لل طمس عار لبي ء نوم اب داق“ 0

 لا راكيرور يرش ةظكيش راو ١ ايار ةدقنال ( باع) لا ر ل تتناسب 7( يك1وم هاير

 والا سا ل( لاح سد #) ين عسل اومكس نا ظني اك 0 ا

 2 را ل لرفع وجواب وووس:وكر بودي كرب لع يسارك حرك يبن لطم تن 9-2

 كا + قو كرو دج ) تش رفاطف ات ر اع ل رك ( اله ) اجد ع وجر ولل عاهد تس لع نإ 0



 101سم تنيب 1“ 5 انا نما ةروسء اس ةرسبوراي 318 متفق لج ني الجر يمض ررشورمج رن نئالاك

 راكذردرب يس ذس لورا هنا ىاهس ءففك نا) كس اجوب مولعملر ثلا( لورنب لك )ل12( لؤر تس ركتدظ افق كا كت

 < ةسده كاما كت الاع مانت ناا ىلاقتشلا( < قلى تباع ك نسم خل ف ال ترب ) لذ يس هاهي تاءاغيب كح
 ترابع لسا لوم ىل دب حس لوعفشج_رثيم )جس مولعش ادت لكزس كادوا( فىلذ ملعف ىا-< يررقم فطعاكل از

 -( قت ءىش لك ددع ئصحا

 روصلاب تالكشتلا ىلع ةردق اهل ةيئاوه ةيران مسسج_جسب فرت نش .نجيلا نم. :بيك ول
 تالكشتلا ىلع ةردق اهل ةينارون مسج ج_يفيرتى دشرفروا ةروصلا مهيلع مكحستو ةسيسخلاو ةفيرشل
 تانجرل بةلام قضت ايل /او قرف ل لورد تسلا .روصلا مهيلع مكحت الو ةسيسخلا ريغلا روصلا
 ند ايشرواد الوز كن اع نمل تك ضروس احايحابك نبط ايشوك نا ب قسم لسد يرش داي زوج لكي كاس لس 0

 د ماناكق يا لكنك نيبيصن ر داك لب ابرم نذل ايش عي لاي ىلوا هخفن- لي دالوا كى
 دبع تفاضار# لوم لما رك ا وامس هييقسروا ومب كل كس تت اضا وف بنتو ناس اورمت شرك دامس ريفس .ادسهييفسم

000 : 

 وكرشل_ ساكس وم تل وب لاك تسومجل ع داب كسادغ نرةروا نانا كت تلكم يمت ليبي نأ .ابذك هللا ىلع

 -ج [نكساج وب ث وحج كل يي دلءاعم كادر كوم مولعم قاوم عن وانوم طلغاك كر بج رك سد ق6
 3-5 مالكاكت انج ىييدك سي لايخاك تبن يعج داشر اكلات نفت نايمرد كس وفك تانج .لاجر ناك هناو

 انيك تار لوكا -اتركرسإ حس ماد ارب تارك بكد /نارف اسس. ايكل قت املك نتج ناسف . نحجلا نسم لاسجر
 . ل رعب لوم حس ءفيطوتليبق كس ناكتداجيا كش كدب للا ليي تس بس ةيبسدركد د ىلا تانج ىلاجدم كتب لكك
 قرا ملقا وتقل نلاروادوجو اكن تك حرالصا كت الايخ نارك 1 ف مالسأ ايكل يكل ايخ لع لام بس رع دام
 هس تاذاكرقلا فرو ذاعتساو تاحتس

 شميت هك سيدس مكبس لئرارص_ جس لا رف اظفلاس اندسر يف ًاقهر رض“ .اقهر مهودا زف
 تهت "دوسيداس” ليد زنك ضروا "اديدس !اراص

 تانج بركان ليج كنار فرط كل وناسنا باطخريمك ع تننظ روا فرط تانج بح نرمين“ .اونظ مهنا

 لكل وم لكم لير يت قاس مالك كنا
 ودب ىرعتسرلا نكياكوم لب بصن لكس بو كف :+ لاح تئدلسم لمربي لج لوعفم كيب ىرعتر كاي .اهاندج وف

 ءالتما كس اناجاب/بج_اكوم بوصنمس_ ربو كرم اسم رح روا كاجو ب ونس مبو ىكى اعل وعفم مج يرمي قل لوعفم

 لكل رتري رشروا د دصم سارت ن ارك تت سراح مدخ أما كم داخ هبت ىك سراح < أما رت را انآ كاع

 ١ ل ةرارش تسخر ىلاج كت يياعر كشك اظفلاط اهب تن
 تسدعإ ل كح لايق ترضخ رض رلا متر اكت انج هس بتل كب انك جس علك باهش .بهش

 هتبلاج_اتزم مولتش سس راعشا ك تبيلباج ل اريبج_اهق ترك اوم قت لحي متر اكن يش اشكي تدك و تك قر شتر نيج عدل
 مل هرامتا فرط لا حس تنلماتفالب لو ركل ثوم قاس كرب زرت ومب عروس !فؤقي ترضأت ؟تدش ل ل

 لو: رورشمس تو ل القي ترضخ آتنا



 محا تسي دي ل0اج نلاةروس ؟9 وراي وب متن لج, نال الجري 1221111011

 دصر مش مود تس تس ادصر لل” اكل روا لوم "روصما صر لايك رانا ذ_ نم .ادصر ًاباهش

 ش لو تل ام لاف محا نثر دسم

 -لو تك اكل منا تروا اكتانج ل اور يدل شك .ديرارشا

 50 تل قبو ناقد ضرس دار فكس كرو نما تس دشر

 يا يبل "تناشا فرط ن لم م م اروا لي لكس ريغ بخ طءارتبم نودروا مدقمر 2 ادع .كلذ نودانم
 للاكت انج تح اتوم حرا ك صال يفي نم س فوصومروا كلذ نود قيرفانمو ىاد هس تفص كفو ذح اي جس نم

 نوط ب رفات فا احردا يعاتب نو تلج
 ليك روصو لي للا قئا رط انك

 - كوم تابعي زن هفلتخم بهاذم ىوذ ىا قئارط ىوذ انك!

 - ماج لا, رقت ةفلتخملا قئارطلا لثم انلاوحا فالتخا ىف انك_؟
 - 5 اب لاك مزقت ةفلتخم قئارط ىف انك”
 دم انتم ماوس اريل فاضعرمير و! ففاطتملا ف ذك. . وها دالق انقئا رط تناك ت رابع ذقن"

 دن سوت وول قبر فلو ريو يضرم رت ردك كلت تانج مم 0002 اكن تك دس نس تيرفنرو ان>

 : 1م حدب قطر شب ادجددا جس ام لوم فزع اف درو ايكو ديم المت يلج .فاخيال وهف ىا .فاخيالف

 تو 072 "اجو نت مالكف رطل اكس يبا ؟لكذب مج تر وسرب تس جو كل -جتلود "فايد مشن ل 107 3 0

 ةرسيغ ىلا ا د فاخيومهال_ نت رود شتا سكن اج تانك مس

 تا اسكس هزمت سك ف رص انعمس انارعإ كس ل ماس تاس هزم أل 3/0 عمتسا هنا لش تدوس ور . افنابخ 1

 يلي وعام عناومض للك رط ا ل 200 ماق امل هناوروا هرم“ ريف ف رص دجاسملا ناودعإ كس ل

 هر دى تاع لولو وس ف بج نو قي يبو جروا اوبب بجباو هرسكلج كياروا بجاو قلل ل

 هزمت رس كيد :ثاكس_راتوباروأرشكن بارو غل نروا فلاب ٠ ؛هاق امل هنا" رعي ك ناجى ارواج كنا ذسم المرض يب
 اهحتفبو _ ل ىلعت للم بسرواح تمعاكح كلا وقال نامت لكي وأد 2 رك[فطعو * 'انعمس انا” جس تتاسكس
 ايف طع " عيمتسا هنا" لب تيا لاو هذة تفل! اماباسؤبوزمج قف_ رم ةس كى راج يب كفؤ .هب هحويامب

 طابت ل ممل تس رو فطعاكن ا لابتب < ىلاب ثول علا ومي ىردنااروا انك اناروا ءامسلا انسمل انا هيه نال تاج

 مهلوق ىحوا ىلا سابايانامددق: لول نوب يناسب بادجاكى نايل سب جاهم فري كس بيل

 رزقا رج ترك نا نارقا سس وم تس كراج م م لش “ةبانمآ"” كور هبفطع انا لومي ل فرج ,قرسدروا كلذ

 .انهيفس لوقي ناك هناو ابر دج ئلاعت هنا هابقدص و هانقدص ا حاجز فليعر لتك رورة راف[ قال 3

 تارطت قل رك لو ساو نتروا لي رق عج اكل نس فوك حارس مفقك نا لد للا 0

 < ترورضيب_ناشري كي نو تلا نشري
 رشم تساي روج قرعتم تسر هارب لابي روا اترك وم قرعتسر جل د ذك ىف فرط ىلا: لوتفم كسا . هكلسي

 -كهتلات ري لخد ىكلس تاغ بحاص لوقت لل ع تحور راش #ف رطل باوتج لح لا

 هه تقدم , قامو ر تتم رول .ادعص



 احح رس تع [ ف ك1 ل نما قروس . ماب هدم تفتر فص ني الجر يس خر ا

 ور راهب نك نا اا فرط و صارو رات ا رفا عك قوملمت قصت .دحاسملا نا

 - نو ةكش ومدارم كذاب وفود روادجتاب لود ىفاشيب سدو اضعا لبن تدوم

 رار سابو دايك مارك ذي ترضخ ؟ كروس نب ثلا وبك ابن هس هراش !فرط لن وق للي لما .ماقامل هناو

 كرسي سس للا م ان نيل سدد مناك لفك ظن ركام ملوي قومك رق تسعيب هي نس وم تعيب ركوب تمدخر طاع تانج
 -ك ةلوب تمرغرط اح تانج ول اب تءاس ل م لن ص

 لو تك دبل _اهقاومر طار يطب اكتءانج لبي سنس دارم تسعين كن هتك سدي راك ا .ادبل هيلع نوكي اوداك

 -م نزول ةفرغ٠ ةردس:ب_ع”لقدبل راسك ضضروا وسكس ماا انو تحدي جدي سرسود فيا

 ءءء اتا تزل اق كغ ين _ح لقةاعل لاقعح رم .اوعداامنا لاق

 2 را ذيع راس نوكتل لل لايق راح دقععا قس وعدا كس ايكوراشا.كل اك اهلاز_رشم اوعدا
 اك اندر بس لوا بهار ع حل رض لكم زائروطل ارض ناب رو 5

 ال نا فاما تاو رتل ب لا جات نقار لا ذراع اللب كك لبح ادحتلمر .اغالبالا

 ىف دي جور دقم لاحم تيياغي ٠ 2 اذا ىتح .ىل اريجم الو ءاجتلم هنود نم دجا مل غلبا مل نا ىا .اغالب غلبا
 دوس اتحاجوج عش ران وليس نااميالتول مز وك رفكم اود . رانلا يف دوطخ هلت نسب روت موب حس ل

 لكسب دلير قطا ربما لب فلتكي كرار 0 < باوجاك اذا ب نوملعيسف
 ذاك سرم# لقارك إب تداطتل قاع لئتزاجا كشلا ا ينزف ىوايند ل

 0 ا لي

 لو تاج حر رط لل خت ايكون ؛ ضان وللا ضع اباكرسود تا سك هللارك ةبج توراتي آل ادت ىد لات زاجا ١

 تءوال“_" دكا .ةنس نيعبرا ةدابع نم هللا طبحا عضاومةسمخ ىف ايندلا مالكب ملكت ن رمد لش ثيدصد ل
 ماندو لوي مارترهذارمحس هل دجاسملا نا كس شاكدبا) رن“ روق ترايذ- م_ءالع لاك مر ناذا تفي منار

 كل كس لاصيتسا كل كس ريكا ضكي تروا ليث كل دارم تدب ضبرواءاضعا كس هدبتةتتسس ىلا هس تروا جس لبق دج امس
 < اتبر لاء معي ماتت ذو باع لكولس لبيأ

 نوملعيك_ كس نيلوعفمم قم ماقلت رواه  فعضا رواه لم سب 5[ ىكءارتيممامفتتسا نم . فعضا نم

 رول حاجوم لي وط ل صدت روس فو د ارواح لصلمب واعر رهنءزت تم فعشان نارا را

 دارم ع ىلاغرواروج ارم لول وق اه زف زيت "اددع لقا” ى كاد, زق خرط يك الام كلنم رثكا انا ارصان

 - لو كوم سب نا رطوو نتف ناو ووو رأي دك تس يرش ردو نات تسمو
 -ايكابأل ل باوت كس ثداح نب رن . ىردا نا لق

 رواحس بو لو ءايعارت بم اهيفتنسا نكسب قب *ءارت سي ف رقرواح روش ارتبم ن ودعوت اهرواتس مرقم ص 00

 اب يدوم امر نودع وتامروا كوبا مئاقا اب ابيت نودعوت ىذلا برقا ىا- تلا اعاني ! نودعوتام

 ما كبس ىلورلا كل ب تك ىف رشثز- سكك تورط كدت اع ل سن ان 0+ قس رضع وا كوم فو طحت اع بنتومد ت
 دهب ل ٠ اديعب ادما هنيبو امهنيب ناولد وتد انجن تل و ل ولود ديب روا ببي رشد التو ل ادما ىبر هل لعجب

 ىردااسم_س لوب خل تيب 12 لا كت تفل بي رقت م يق ةدعو تب ترضخ لحس يي باد لاعتسا كس



 مرا حارس تي هي الج نبا ةروصء ا” ةرعبفور اي هده مت دلص» ني الجر يضع ررشوم مج نال اهك

 ش .ةياغ هل تبرض لجؤم ما ةعاس لك ىف عقوتم لاح وه
 فرط كن تلا نكي ب سك اا دتسارب ناالطب كءايلوا تاءارك سلا ريماركر وام يل تتم ..هبيغ ىلع رهظب الف

 - لإ باوج قس لاح
 كساد غرف اي رمت كس شا نامل ب ابرك لالد تي داس رع هع تمايقدارع حس بيغ نايبك < علوا ا

 وب ئررأ رالطا

 كن وتشرف تايبفم تءاعزلطا كن ئاروا ءايلوا تءامارك ب - ؟رطس والي ادرم حس راها رواو م دارم تشرف تس لوسر مك تسند

 -لث ةساءرفلازغ ماك اهيبج كوم فوة هن دك باوخإ لون تكل لب تاع ذرب لاميبج_ لوم لوم نيت"
 لضرب ج ص قلاب حب اتمب كس مالاب فرم رتب فاضم لت التبلا ليث دارم قا اعاع حس بيتل < لش دص اقع حرر

 - اهون ئرالطا لت ييغم ضن ض نب بك ىلانمكس لاري لي .ادحا هبيغ ىلع علطيال ىا_زررص» لي
 ك بيغ كي ووالع كسرت لع تب [ ارو اك اجابك ب يللا جس لوم لطم جرد كس بيغلا نلت نعش و"
 دل نا فاح آل ايئايكل فلس تاليوان لش كرام ريضتو اومن زوايتنتسس لسا قيس ناموس قى كى كم العا

 الع دررظطرا ىف ندد بو ففادح رم انو تعيب كت اتانء ابطا حزرط اسس قلك زرت ناب لئالاع_س تلالد
 ايكوم نوم نأ يأ دعاق اب لم دعب وج كوم زنا ملكي بى ىلدكب توم مولعم بيث

 كس ءايهنا وو جس توم ضن يخمكتج ديلا ايي دام فاعور تول تر ص سالما كسي سا كرنب .رهظي الف ْ
 57 1 اببلا لإل رطل | يلدذ لع تنادقم بيتر تروا كسل مئات لئالد إي طعوس ءايغا دارت انكسوم مولعم كرك وروا ىوالع

 < اند تت ابيغم ضب قيس اج فلول تدي هني ذيك لضم

 هذ كع ضاقت ل اعس فرط ل وراح خش رفة ناو زار ديشب لوكابحو لربع كس هيدي نيب نم كلدسي
 لاادتسا ب ريف عرذايتن بيغ ملكت كس سور حس تي آلا كك ف اهب حسدنزكو فرضت ل اطيش ليت ساب يس درك وما ب
 ٠ لج اردو تءاتفاظس لاس لاك جس أنك

 مكايكوراشا فرط باو كس لا فرضي انكسر لس دق ل تمج اغ كش سداح ملبس يب لاك .هللا ملعيل

 ركل عس ةداق قا ذرلادبكيخانج جس عتار فرط رب ريم دعس كل تكس ل باج داس وارم قلخرو ار وبناكملع

 قربت ةساج ناجل يب فمك ث سارق رياجروا جس ايد م افي اكمل فس لوسر كف ناجر بقتل ثيل تب اك
 د( دانت ىلا ماب فس لوبماركالاو نس كبي ذك

 رهظي الف بيغلا ملابع ىا_تر فطر رهظيالف مكث تك ضتاروا ل رك فاطم ردم لع رهن .طاحاو

 هج ايدرا رق يلاعلمج كن امد دقم دقذ_ٌرضيل_ لاء لات عرراشمافطعاكى ار ملكت تبل :لؤسرلا دلع امباطاخاو

 .ادودعم ىا_بسابكل امو اذ تروا زيك لوعفما ائصحأ ين .اددع

 نا“ ةروم ارواب الش ناميااخت ناد ذوكراغكرصاحمرك انس لاح اكتسب وقوفك س حرم وقل ع حرا روم :تااار

 زيد ناتي يدلل لشاو بس تازاجتو تلاسرو ديح فل م لج بيغ فرط كن اهيا كحك اياك سال نامي كس تانج ل ٍ
 -ج اجانركل وق نامجا ىلوا قب رطبوك قولك صل ىلا توت ل لس نامي قول صل ران بنج كس



 باح رأت 1 4ك حاج نتا جروس فرفور ص متغرلجم نال اجر يفلح ر رشم رن نملك

 ريب خلا انفرص ذاو تيب 1ك ارالررخ آل فاقنا ةروسوج < قتو لوزن نا شاك تدوس ١ :لون ناش
 خلا ىلا ىحوا لقي اق 'خل ابجع انارق انعمس انا' 'هّل تك رلاج لاي هس ماقؤبا تانج يي بج لاعربب جاكي دمرت :

 -ج قلت ريفاكن تع ىرورضركذاكتاهقاودنجج- ليوم ل زان تابآ

 رعب لس تعب رك_ يحي ليزي ركل روج ع نق روت تشر فركاج ليل لوفامس آت انج للبي حس تثدب كول ترضخ[ ١
 رج لل نك قوما نيت لوم قلت سرج 38 هاو سرا دوو لس تاق تايشما ل ىو اب عيت

 57 لاسر كتل ترضخ

 هك 2 اه هاني تس داورم لانج كس لابو كولو انؤجا ذم لمت نابايب لكتج ىلابسجج مل اهقروقسو لع تيل اجرئ ذا"
 -! داق ل م_]ظخم كك كل اس كس اهددب كي ترض 1

 0 ايكمفرنروا موتري قتإب ترضخ آف ءافلفا اري 0 44 اترك لع ا

 ش خل ب 13 ات روع نحكي ذامفج سود تسديد كف وم رود كس وبدت الا .هلل دجاسملا نا

 -لوم لذات تع آي ليج اتم لاا . هلل اهلك دجاسملا نا-ايارفذ

 تفي فرب زاد[ كن رق قناومز ذلاكت انج كب تح < دهب ركن رق لع زاهف كييف رك... :ك رخل ١

 0 [:ىلي اوج ع انس نل آر قبب رخو بيجي فذ متلي اد قوش ولم وق ىفب ارك اج لب اورج وا سوم هكا

 00 اوس هللا مالكي أئيقي - لرلق/#: كرست لة مج انك لام فرطكال تفرحجساتو
 هوب رضاع ل تمدخ راب فك كعب لس سا لح بم "يك رشا قا رع آمل ع تسرك بع م - سوم

 اصلن آر الط ترضق
 ليث توك اس لك ورسكت آر ليا لعب لاس ابدآ نا فتك ابجج لابتج فت تسر وسرت آت لابي .ىلاعت هناو

 5 "اندم لومخ مكس لما بسروةساانم دقو ىذا لبس ولاق دي رقبري تأر قف رايك ل اجومب لوم اولاق
 د ل تس انج كس انوبج مول سس للا - كس دق 1ك وطب لب هال كاك هي لوت وأ ل وأود نلا 0

 - هع تكتم أك اررلاك انام دن

 ب 'ذ< ناطيخ ل بس ناهس املك ف ولو بس حس فرط ىف الخ اب لوضلو و وب: هبس كما ليم ناش هللا .انسهيفسس
 لت تاب لوحي بانج كدا دادعت ىذب لنا كتان ددا نانا بسك و كير مت-دمدارم ىتو باهي ب ناك فاق
 01 ؟ رات "نس رق يت ؟[لمطل ام مت تس بي رف كا لسكس لوب مكن مثلو نقي حس تبي ل نا ليج ل ركل بكت 7

 ل تاجت ديلقى يدنا كمارو: صب

 مولعم ل ريك بيغ نوجا تيم اج رود .لاجر ناك هنا: :ك 2 كار ت تانج دمي ناسا

 واي تس لوراو سكس تانج واه تس رك ايام م قتلني كل كس نس كشك نلاامتاومامج لي لونت ةوريقكالغاك ف اجد

 فتشروا يتاركى كن ون انا ووخ حر رطل ارواج كل_ عاق رطووزوا لكل هذي لرد لافي كت انج تل ةسدلاماو



. / . 

 لج نب الجر سف عرش رن نمله ممارست ك1 قه نناقروس ا ةرعجوراب
 كة رطل 2: تلم وقفا تانج نارلس ىلا !ناووارةيسيار لن نار آلا -امت يكوءافاضا لت

 باراك ل اق لوقا سثأ كنان تب كي 1اس 1كتح اك لبى ىلوكورنت آلك رواوببر كك تح ا دعب
 اا ل لد لرش ل م 0 ا ول

 ايكون انس رتل بيغسال م م رح تسب لك آمل املي د ف مترك لوم بح بيرق ناس
 هس نام داي ركرا الا تاه اترك كودادادج هس انابايد سبل لاي ولى ؟ قت

 لوم هس ءالغروا+ الل ىلإ لس ءا زج كاوا لوم هس ءا زجاكس ناس عئاوسي . دعقن انك اناو.-- ....:لازااكك -

 لحي - لب تس اجرك رد لج سدني لاب تين ل يك ا ا
 ارذ نس ىكلابج كس لاع اكل نبل[ باركخ 2 لينك كيرا 10 تاعك وجواب كس قدنباب يح لك نقر كولو للا
 -ايكبق اقتاكىا ف سلوك شت 1لح بت ني ابشروااينو دارا

 تي باادج؟ ىلا تح ةنبد باابش تودي ففي ترضخ 11 بشي ركب ا

 اوس ايشروا فرضا م ناك وت فدعب كس يفي ترضخ ارك لل بابش تما كس يحبط بابسا ليي ك
 لذاتاكن آر ب تس دلل دلل 279 2 ل ربي تكروا تااءاظن اهي دج رث لع طوبار 1و رام

 دارك ر "لو تاس كن ارث ول ؟ جس الاو لسد ايليت ام ود كك اأن ؟ 11 رعر مشعر وا ومب

 ناو داب دب ف هاجم روط لح يلاداي ل ار من نق لس تابانع ىكرصخ رطبا روا كح لب اج آب + تسار

 فرط اك تانج تدب ىكب يفك والو دوصقن تي قنا كب يغرس لادياشء يس انطسنلاج ناك وسكس دللا لاحاك ا ؟
 تسوس تا اهرب كلنا ا اندم عملات نرش تب قرت لكلا نيت تالا بج تك
 تالا ىو قا اهوج ني 0 تيرا كارا نا مره 2131 بانك كا قي بق

 ا كر تع سك حازم كلانا ند آر قف ماركا نجس ايان كن يقلي مات لي اج ثب لع لال
 را ليا وبجد ءرك9 لاب رضوا قون يرن

 يا ا وب مق نزف عك وجلس حررطو» لاول ى رع لس نس وج ل زان نار
 كب ل راع د اانا رق تاع وم اك ال نلاهيا رم ربت وا تلح ن رقت لي تح

 رادتاميا ضمن لوك #رججروا لوك رك ناكملاك ىلداي زو ملكوت تروا شد اكس اجوم عل اض لس لكان دوا لجن لوك
 وق ىلا مافن فيا كدب كوكس رطو رعب كس سم لذا ن أرق اعرب جس ظوفكتس بس لاروع تاز ءناصتل ىدأ

 لاصناا خس لوجتج ني هد كياروا_ كس ل ” لما ب ايما للي تال قرب كس او ل اك ندرل حس تعاطي دواس انك

 نك ا كر ودروس هنكس ميكر ىراور مام ف كلا ماجا رول ايان سارى و كرا

 مكتب لسع اكن * رش ئاضن لات قاس لابيردا قلى لقتل تانج سي ع .اوماقعسا ول ناو
 ار "ارواج يلارع كت اكرم قلاب كر ان 4_2 نا تاودب كسك اطو ناميا أت جارك ييسر ”تاجون

 ل ف نتا نو د تمم وحك قب اررس لص لس رك نا رفكاي لن تس الاب تفرش كوم وو حس عن ا



 اه حارس تمي 4 اا نأ! روس! ةرسأو ثا هو *؟ءلج» نايل الجر يسفتجررشو مج رنيم ا

 ىو ترارشىا كبس ارك سيب لت اكررتت_ك 3 1نف تورلى لاسفل تتونسس اعددب كابي سنت

 نايك و ارك ومده فس دإي كدفلا ترو لن ةكح ركب راداشد ذيرمكك ل حس تصر اراب ممن ليك جيب تسر شاك ازاي ح
 -<س بااعروا ىلاغي ب نابتج هاب لري تسارع اهورألب اكسو لاب يعن

 كراس جس سس ىلي ىو < قألاوإي وا دجاسمللا ناو............: لاا حس بستان تسرسوداكم السا
 < تييصوصت كما لاي ء ع لدريق لكاجركرواردنم حررط كب جان سسوس قدانب دهس تما لا قت ني
 كل كب تماس التسدابعن ارز .اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةولصلا نا قكاوجر سرب كك تدابعل
 كس قا تدابعمت اند جس مل تدابع اكد تس ظلال اروهط وا دجسم اهلك" ضرالا ىل تعج ثمر اخ

 متر راك وروا ىلاومك شاك آه لابس لصاو فرشروازايناودا زرواوكن ا لبن اج كس ضان هتس مان كس ميت ناكموج كس

 لكى ا اهتم انك شاوج د جاسم صرف سوك إكتساب ا كك رشا سبر ديحاق كفاك يدص الخس كاشي دب دوا
 هديكد# لو تمل ءاضعا هودارع حس“ جاسم ””ن لير سف ضب يس تارك جرو دعاني الا كار يكرم لي لاس لك ئانب كل ك- تددابع
 كح قتدلار سوم تس اكلت لوك 1ك رواولء اضحعا سوم عساني كاد غل كي بلطم با لو تاج كس لب ناز تو لس
 - لا اماني آل ىادتار دوا ايان

 رك كب جايب ثلا لوسررر# .ماق امن هناو............: تس انزمرادربت ارث اكددلا[ررط كل ورسود قربت

 لو دل مو# لي دانعرافكروا لي قوذو قوش نس نآرق لن يشؤم لو ةساج للكس كف كس وكول قل عشب ارق
 كى ئاروأ لوم تراك بسد كيسا فرع انبي وتاب لوقت ءىرب لوك يوم ترك وكيك هب مكه يح درا سداقكيآ

 لود كمر م دج ب تاذاكدقلا فرص ورم اربع وحكرواي قرب هس ت ايل ك نزل نس اانا ورك شيل كيش

 مكس قب للاجومرادربننت سس دير ط ةيبسا لك انذب للا لوكا يموت لا هداه هج ك- سا جس ذاين سدو كاي ح
 اعتق لس دذلا لمت بسب ؟لودايتب ن ادت لع تروس ًانايالو ل يداروكبس كل م دايظا #“ريم

 هللا د وق لوركق ئاتزكل يب ضف يسارك سمي ضوفلاب سئ" ل اب, واكنااصقن حفل نب اووخ ول لمن ووخ اهبل ناصقنن لا راهن لإ
 لودتب ل لام اياك ارك س اهكرعس ديس لا لب ل راينا ره لوم تكس اك احب لب شدوا ساب لوك ح

 - هني رورضنااصتن ليس لا رف ان قريعروا كدطلا تبل لوم تكسو ل انيو تييامت لك اري كرد آابب ىف ىا لودايب كت

 نلالعا كم كل يأ رك ع جو ل ئرصت موه سس افا كس نقر تلاسرروا غرالبا ............:يقرف لي تملا سرر وا ٌعرالبا

 يس داينيجوك وكول صاخ صاخ ماكذا بسركروا 1 قت عرلاسر 2000 اليا ونوجرش العا اك ماكذا تسرسؤددؤا هاج يك

 رروطماعاكماكحا مانقم ذك يبن كايد اتب لس ركع يترك ووو كل سا ليك رالي ءاكوم نقتخاكت مل اس قون نلاذعا ماع بن ا
 -ه بجاد انا

 موا جب ءروزك كووروا ل تفوقت, اسكس قب لي اوأر اذا ىتح-... ا ثلب كبيغ

 ارول بكه دعو رك ابر ؟ ليث دارت مرواروزلق اس للك اب كلي لم بج 2 [تّقو وكرر يووم 2 ًاهج رك



 مهاجر ع 4 29 نلاةروس مةرسبأوراب هلو متفةرلج, نال الجر يف ررشورمج رت نال

 70 ميل 1 رطلاوج ع ح- ل تاهيخم ناري مالت لإ لف هللا توا اناكتم اين سرب يلب ل سد اب دلج كوم
 ف 212111111011 ايد للاى اديب دول نجا

 دقي طا وفك ذب ىقوروا ماك مولت بت لو# حس تدب ارورفواوف لاييوأ نا: د لنزول لل توا

 اهلطق كررشو كيت لي مولع ءايبنا جس لزمم 1 ىلاسفف وردنا مروا < لاك ىلاطيش لوري لع ل جس لاح ىدوكن اح

 م اهبلاو فشك خب تي الور ب تك ءيفوص بقتل سا ل ةلح وم تلامس حررط قل شب تامولعم كى وردا لوم ليبيا
 ىلع مكعلطيل هللا ناكاموتي آي بخ ا ور لإ امرو لوب ال ترروص كت لتفاومف هس رك بقرب تنسو ن 1

 - حاير ذكراك صفت اومبكس ري خلا ةعاسلا ملع ةدنع هللا نأتي ًاروا( نارمتل1) خلا بيغلا

 روا نوتشر فلكل هلك و رثلا مك يلا للا تاءاظتلا تسرب ز غنت | شم .اوفلبادق نا ملعيل............: تان كو

 ع ىلا قو ل ىلاركتروارشنتق كس فلا زجر ب لول لإن يسد ماما كيني تسس اكو مكب ضل رف نسا تيس فس لوفود لور

 كس لوتلط ترمب كل كس تظافت كباس ليلسر وا نس ركب الخ تمول اش سري ىو يملأ اند لدككىن ناكمااكل ريتويت
 -كد امراددربج ظفاحلس و ترضخ جس لتجد وكطلا نرد بسر

 رواج دارمتييحالصاف اهلب تلظافتى ات اسوس طاخا رواج روصغ سر ازت ع ضايتلاروا كروت ل .كلسي

 تبث” تمايل "الأ ب لص _ لبن /نيتظؤ بس الكير علا رطب رزقا ع نيم نينحب ىصصحا

 مولاي تلا جس مزلتل فم اوشه تسايقدنروا للا دنا خر ل تدب ةدهشاكل اكل لابس حس لثمن
 س ني ىرت اوزروا ب احانومميفنتسسس ناك ساس لئأطخ لامتا لش نا لوو تشعب رصقم ىنوروا لن تاج لس اطع تدم

 :ط ا زل نر نارا م 1ك تانج جس اينو لن

 روا لين نس كراش ليم ايفوص قرم زوكووخوج عس علاو تحن كوكل نلا تس للا .لاجر ناك هنا............:لكولس يفت اطل

 -< ان اجايكهدافتتسا عسنلاروا < ىلاج كءادنوك ولكومروا تانج لم نلت ليو تجر لوفشم لب تءايلو تما زي وعني كيلا
 سك ايسر سوري ع تروم مولعم وارض ىف اييج ليوا لقتسص حمر ذكي ترضتت [ للا .كللماال ىنا لق

 ل لا



 مءاحارس دي 1 ب ا” لب لئرمأ قر وسم «ةرسبمورإي جوس متن دلج» نايل الجر يفت ررشو عج تنل امك

 2 مقر

 هيا َنٌوُرْشِعَوأ ةَرَسَع عت ىنَدَمَف ارح 9 مارق نإ ُهلوَف الا ةَبحَم ٍلِمَرَمْا ةَرْوَس

 يحوْلا ءْيحَم َنيح بايب ْكْفَلَتُمْلا يثير ىف 56 ره بناات ماو نيه هزم اَهْيَأَي

 صقل وأ لكلا ىلب رطل هواهم لَدَب َُفْصَي (اُمَِقأْلا َلَص َلْيْلا مق هيب هم اًَوَح ل
 ىف تبت َنارقلا ٍلَترَو ٍرييختلل ْواَو نيِئلثلا ىلإ هيلع ُةِزوا ثلثلا ىلإ ©«ؤاليإق بصل نواب 1 1 ءابد هللا م ه3 رمل سرا ” موون نول ف 1 ا 0

 نإ ٍبياكمل نب فا دْيِدَسَوأ ايهم مؤقت نار اَلوَق كيل َقْلْنَس انإ < هيون

 «ؤالْيق مَوُقاَو نارَقلا مُهَمَت ىلَع ِبّلَقَلِل عْمّسل ةَقِفاَوُم اطَو ُدَشَأ ىه مْ دعب مقل 000

 ركْذاَو نارا ةراَل هيف عرفت َكِلاَعشإ ين اضن (ءالَيوُط احبس ٍر اهنا ىف سل َّنإ اَلْومُنَي :

 ٍةَداَبِعْلا ىف 4 هْيَلا ْعِطَقْلِإ لبن كت ٌءاَرِق ٍءاَدَتبِإ ْىِف مّيِجّرلا نل نم لا هللا عشب آف ْىأ كبَومشا

 ُهلإ ال بِرْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا ُبَر َوُه رتل مْوُرلَم َوْهَو ٍلِصاَومْ ًةَياَعِر هب َءْيح لك ُرَدُصَم موالي
 مَن عمن يآ نلوم ىللَح ٌرِْصاَو رمال الكرم «)اليكو ةذحتاف وهال

 َنْيبْدُكُمْلاَو نيكرنأ ن ىِنِرْذَو ملعب رْمآْلا لبق اَدِهَو هيف َعُرَجأل (م)الّيِمَج اًرُجَه ْمُهُْرُجُْفاَو

 معدل ةَمُغنلا يلوأ ٍضْيَرُقُديِداَنَص ْمُهَو و مهكيفاكانأ ىنغَمْلاَو هَعَم لوغفم وأ ٍلْوُعْفَمْلا ىَلَع تعَع

 ٍرْسْكب لكك عم اَلاَقْب اًدْوُي الاكنأ اَنيَِدَل َّنا رمي نم رس ذَا نمزلا نسم «المإف يلق مُهلهَمَو

 ُنيِسِلاوأُعيِرْضلاو مولا َوُهَو قلَحلا ىف هب ُصْعي ةَصْعاَذ اًماَعَطَو ةفَرَحُم ران (مؤاَميجَجو نول

 ىَلَص ّىبنلا بدك ُنَمِلَرك دام ىلَع َةَداَيِز امِلْوُم اميل اباَدعَو ُلرلَو ٌُرخَيال رن نم كوه :

 اَمْنْحُت المر ابيك لاَبجْلا ٍتَناَكَو َلاَبِجْلاَو ُضْرآلا لَ فجرت مْوَي َمّلَسَو ل

 ىلإ تلِقْنف ِءاَيلا ىَلَع ُةّمصلا ِتاَقْثَتْسإ ُلْوُيُهَم ُهَلْضَو ُلْيِهَي ُلاَه ُنِم َوُهَو ِهِعامَتُإ َدْعَب اَلِئاَس 46: اليهم



 مهاجر تهيب 1 4 حا” الج ل زملا ةروس ةرسو راي موس تخت لج, ند جر يسفتررشو مج رت نيله

 5 ْمكَيلا اذهرأ انا داما اكل ردك كل كتان [هفانو سات وانواز فخت امل

 مكن ُردْصَي ام مايل َمْوَي ْمكْيَلَع اًدِهاَش لَسَو هَ للا لص يبل دمَحُم وه ماكرو كَم له

 ىصَعَف ُمالَّسلاَو ةولَّصلِهْيَلَع ىسْوُمَرُمَو مِاَلْوُسَر َنَّوَعْرِف ىلإ اَْلَسْرَأ آَمك ناّيضِْلا م
 اَمَْي ادا ىف متْرَفَك نإ َنْوُقَعَت فْيكَف اديس ماليبو اَذُحأ هّذَحأَف َلْوُس مرلاُنوُعَرف

 هع بج نادل ولا لع مْوَي ِباَذَع ُنِم َنُونّصَحَتَت نضج آب أ ِهباَذَع ىَأ ٌنوُقَتَت َلْوُمْْفَم

 ىف ُلاَقُيَو الا ٍةَسناَحُمِل ُتَرِسْكَو ملا َبْيِش ٍنْيِش ىف ُلصآلاَو ِةَمِيِقْلا ِمْوَي َوُهَو ِهِلْوَه و ّدَّشِل ٍبيْشَأ
 ةَقيِقَحْلا ةَيالا ىف ُداَرُمْلا َنٌوْكُي ْنآَزْوَجَيَو ٌراَجم َوُمَو لامطألا َىِصاَوَن ُبْيِشَن ُمْوَي ٍديِدَشلا مْوَبلا

 كلذ ٍءُىِحَمِب ىلاَعت ُ 0 ناك يدش موي ُكِلدِب هب قاَقِشَنِإ ىأ راطِفْنإ ِتاَذ ؟رطَقنُم ُءاَمَّسلا

 َءاَش ْنَمُف ٍقْلَحْنِل ةَطِ "ةركذت ٍةَفْوَحُمْلا تالا 4 هذه َّنإ هلاخمال نياَكَر م ىأ (مزالو فم ميلا |

 يفلت ْنِم لق ىنذآ مْوُقَت كذآ ُمَلْعَي كبَر َّنِإ ةاَطلَو نما اقيِرَم © بر ىلإ حنا 9

 هوس ل ل هَعَلُتَو و ةَفْضِنَو ِلْيْلا

 را ل ا د و م ةَمِئآَطَو ٍةَروّسلا لَو
 كت ةنب نق خو لل ني ىَلَص مح ثرئل نكح نم مهوب يادي لين هدحشأ نيد ةفئاط

 ُهَللاَو يا أل نر سرر رد رينو ل ا را

 ىأ ُهُوُصْحَت ْنَأ أ ف دسم اهنشإ و ةليقللا 2 ةفقحما نأ َمِلَع َراَهنلاَو ليلا ىِصْخُي رَدَقُي

 7 ميل باق كيل نهب كلو هئبخ ماقيل هن مل ُبجَياَمْيف اوُمُوُمَتِلَلِئاْل

 قارات ل ةطضخوا ملغ ب انواع ناب الخلا ف : ناَرَقْلا َنِم هلل ا

 هللا لِضَف ْنِم َنْوْعَتْبي وُرواَسُي ٍضْرألا ىف َنوبِرضَي َنوُوَحاَوئضَرُم م هن نوي ُهَل

 نوب كلتا قولا ند كر اهلا ليس ىف نوت َنْوِرَخاَو اَهِرْيَغَو ٍةَراَجَبلاِ هِقْرِر ْنِم نو طي

 اء ينل تارلشلا قل ختم نرثي مقب بع خللا من يفز مه

 اًوُقهنت ناب هللا اوضِرُقََو ٌةوُكَّرلا اوتاَو ةْضْوِرفَمْلا ةولَصلااومَيِقاَو م ةنم َرّسَيَتاَم

 ْنَم ْمُكِسفْنالِاْومَدَقتاَمَو ٍبْنَق بيم ْنَع ائسَحاضََف ريا ليس ىف ٍلاَمْلا نم ٍضْوْرُفُملا ىَوِساَم
 ِءاَنتمالاهُهْشَي ةَفَرْعَم نكي مَل ناو ُهَدعَباَمَو َلْصَ َوُهَو مُفَلَحاَمِم اًرْيخ َوهوَللا دنع ُةَوُدِجَن ٍرْيَخ



 '« اربع 4 لاح لج لازما ةروص" ةرمود اب مى متفتولجم نم الجر بفن ررشو مج رت نياك

 6 هه 2

 ع َنْيِمْوُمْلِل (ْلْهَيِجَر ٌرَوفَع هللا َّنإَهللا اوُرِفْغَتْساَو اَرْجَأ ْمَظْعََو ٍفْيِرْعَلا َنِ
 لا ايا تأ لت جسدت ًايي دواس لعكس خلا كبر ناتي“ د يل لزم ةروسكرإل 0١ :نقر

 هميحرلا نطحرلا هللا مسب
 هت تاعتو ذوب ل ذا قوش 0 لم زعم لسارو لمزم« ىف )ل اوكي ل لوري ها

 رواج لدب اليل ) تار ىق 7 تار( ٌلاهت) ىو زوجت كورلا ره مك ( ل اموات ارك اللو تع ثواردايح لس تيب

 ود) كمه ذب كي هس تاد كد 1( كييتس اد لاب )كانك كب ستاد كد [ اي( س هس دايقنا كح ت ارماني تارا
 ير اهب ب آمن _هركاس ذب( كرب مق )تاهت ًارقروا( < 2 رهو ككتاب
 نا ارق )< اتوب لعب وخ اكن اايزروا لد لش حم (١ دعي لس ف وس )وت ادب لب( حس ظاح لس فيلاك اكومم تنكروا تبي ب ج)

 كاتبد ماكتب لك ندوكيسآ اق -<س ناك( رك ) كليف ب وف تابددا( < قر تقفاوم ىك لوروا لك نح لذ تكن كح

 مترلا نترلا ثلا م لي هلي سة عروش تأ رق ) تسد تل م اناكبسد يسدد( انه لبتدحقوم اكتم واذن لش موت لس لوما )

 نزوى 2 اعر كت لسا وفي جس ردصم اك لتب) اوبك لكلا اهعس بس( تقول تدابع )وا( كذب

 يك ذاسراك ناوى ا-<س لات دابعأ ل لوكا هن لا اءاكبرغمو قر شم ( وج موزطاك لسسسبتت) < ايكايالبب
 دحتاس كس قروصاوخروا كيك بص آب نلا( لين تس اتسوكي آكل لا لو تسكت ايدج فولي دوا ( بع لاوح اس ىا مكبس )
 نا) لولاو ل الشجن ارواوأوجبر وا( جس اكلي تس داهجج متي ًاشهب نلايز تهاكش ينجلي لم كساب دم كلا تس ناس
 لل تقنو زا( نوب ناقه نش حس لاورادرمس قمرنا لبن سكه نس هب لاح _جس دعم لوفر ايس فطعر ب لوعفم اك

 ناب داورم قي رث ل رد 9 "عدل صرع قا 8 5 انج) كحد د تلبسروا ىلإ لوو وكي وكل وكول نلاروا مكسو زوعأ وكل ولاو بسد

 شي ب لك رواه ( كأ [ىلاد ذس اجلك )غي زودردل( كوثر لكنه غي“ لاكنا ىف ذو) ليث لايجب لابي هس دام( كك
 كاندددروا( ب تارا لم وجب لن دارم ل اكل كك 1إي نيلي عيرض ب موقزا دك ادنعي لب كك دج ) ع ا احكالاد لسأج
 زاهي ردا لكسز ذاب رو نك زمان لو لج ( كل كح لس او ف التوكل ورجل ذب حس وتتسم روك دافي )< بازع

 ذو لتر ايات ل رمل شروع حس برض باب اليهم كة اجب كوم عتاتج )كس ل هوب( و ا 7

 وأم ضي تبع ان ا بلس صل د و اوال نتكا اس عرامتج اره. ايلي وركل تأ فرط اهعج لك

 لح لسد قئاوكب مقوج لو هيت ( تقي رج ) لوسر كا كيا لاي هس دابق( ولاول ) نس متفق بس ( < ايككايد لدب سدرك
 لج ( ماالسلار يلع ىوم م ) ا اهبتك لوسر كيا لاي لس ناوكرف فس مترك اريبج ( كح لوبب سوم د زر سس مءانكوج لم تمايق )

 موي) ؛( كت ند لاو ايرفكا لاين د ) ف مركاوس_ايلويم ب تظل سا فس م قانا تانبك ا كنلوسر لا نس ناوكرف

 وكل وو( كس واوا لمح لقسر 7 بارعلس كد ل امل ييرصالف_-هتس بازعاس كد ان لوعفم مك نوقعت

 نيلي -اهقم وضم لب لص نياك بيش دارم داك تم يق كوع حس ىلد لو نوبه ذوب« تاك بيشا ءابيش) كم دك اعذب
 مكه اسوم كري نايس ذاجبي دانيا ثوب وكل دكت فس لاارك س اناج ابك خت ناو تن ايل ورك سا حس تبدس نم كب
 هيشالب -( موك ق كون د) لا( 4 اجوب ذكي ذلك )6 اج ثحي ناس 1 لج ( وه دارعاني درك اه ذوب قيقح لش تي



 م”همارفتيآ « اظلم ةروسط ةرسطوإ ه0 ل مدلج نيت عري رشم ننال
 كس قوم ) تحضن ( تايآىلاو نادي انيق.( الع ل جل لوك سا) (ع دلو جرورض ( لبي لس آل باذع لنا ) هرصواكذلا
 مولعشور اكو دوري كسي هلك ايلا تارك ( تع اطو نام ا) فرط كر اكد دوري تيسا<س اج ّك اكسس ( تظعوم كل

 فطعم ئندا تاس بصئروا م فطعر ىنلش كاسل 7)ت ار ئاهتروا تار ىو اروا بي رقي تاد لابقدد ب آس
 ضن لع لوي سكس ب دوا( <س.اكدي دم لبي تدوس عر ورش تاك سن هت لل طمس ىا لس م ايق كيتي تررضحت ارواح

 نوطخمل يوك سداح انركايبا قير يخل كس ريك اج كل تر يتروا سب روم يرمي موقت ففطعاك_ ةفئاط) ل حسد ذآ
 هي دكوج وأ اص تا وليا هت تس رك ايلركم يق تيب ووك تار قر اسنين ءا تق ا كس باردا ايكوم لص اذ لن يبلع #فوطخم
 ىىت_ك سد تح ذي ذا كت اد ىراس طاطا كا ساء قكور تار تروا ىتني ذامن كت كك تار قتلك اق اج لأي
 ند( مك ب اء رف ىل ان نتقكى وكف يفخر نلارجب ءابردلسلسيي دما نعتس لاس ليا بلاس ليا اج مروي لذا كس نابي

 لح رك يارب طنمولن ا م( هنا ىا هس فو ذم اكس اس فق نا( جس مولخضلن اك ين لح رن ىلاهت شلا د زادعاادولاكتءاد

 لاو( مس لوم قراوشو لا سس لت لن سد كت ار مانت ل سا ةكرر يو ذادنا جك < مات ح تار )

 ىتم قل ل زارغ) ورك يلوح ثم هس اج امح ذل حس لاس نق انج فول مقوس ( رك سس تماوبم بت ) لكتب نعي لاح سس ءابب فس
 يل كس شام شراع تروا لوم راهي ضن لع م( سنا ىنا حس فقل نا) كس مولخمله فلا( ورك يلوح ذي ورب ناس آان ب مخ

 رب لوول مل وتر وا )لح ب رد ابتج له اد كرا لتتروا( ل ني ل ساح ى ذوركس كة ربو تداهت الكس لي كر خس لش كل
 كركر دعب لوزان دقو خرج - كد سد تاوب كه د تاجا لكم اق لب ليه كس سلاوبس عل ا كوم راوشو ل مايق دوك

 جوك رواوتكر ىدنبإي كامن ( ضرف) روا جس اكد دمج نايب لحي كاميبج )ورل ا يلوح ذب وكس ذب حس لاس آ انج تلو متو ( ايكوم روس
 للي وج روا( حس ىلو ليخ) حررط جما ورك ا يكرر لا ليث لوم لس رش قو والعكس ضف تب )وو ضرفوثلارواور شبس و

 هج كارعلام رواج لك وه_< اويل اذ »)اهيا حس ارك ”لاي هلا واي واه ود جس 1ك
 كح نمئؤم )ثلا يشالب ومر هتساركف اعم هانكس لا روا كس اياد اسذب ل با وثروا( ع با شمس قرعم لش نكح وب نافع
 < مترو( كل

 - لو لوق نخلي لاس باطخو كتم مك اروضت . لهزمللا 17 7-5255 ع

 .رمالا اذه لمز نيذلا اهيا ايدك ث لوقنئ قشير همس مروا ةلاسرلاب رثدملاو ةوبنلاب لهزملا اهيا اي_لث تكسمرك-.
 - ايكوم تسرب ءايااوكل ا دبي نك“
 .نارقلاب لمزملا اهيا اي نم تساءل ابع نا”
 هبايثب لمزملا اهيا اي ليث تك هدا"

 < انهي رهجر واننا كل كس دهب مايق . ليلا مق
 -< ايكاي دراي ادع ذب لثاون لك تفو قو مل اي تار وكت كغ .نيثلثلا ىلع فصنلا ىلع ىا .هيلع دزوا
 ىا_جءارتسا اليلق الارواح ليل-<لدب هفصنرداجس ايكابكل كف ضن سدابتنا كس تارلك اليلقاالا

 كيلعروا دمك .انلسرم ىكئيروا نو مكس لا يح م ايف بش فض إياك سي لاو فصنلا نم اليلق الا ليللا فصن

 كل فض تيرئاز تح اروا عر تن مس لاروا ثلئرايقا با لوب تار فرط ثلث فصنلا نم لقا لشرب



 مه حارس تم 1 ب حاس طوب لل رمل روس, م هرسمنورماب كيان متفرج نمل اذعرييقتررشو دهب زن ناك

 م اجرب لاذ قربك ب تلج نادي انج ب اكرايتفنا لب عمك فلس ٌرضنزج حس قتو باوصروا ىلوا نكي اكس د نايسدد
 3 لقاؤع بي تاس رف ماطع« ام ىلا نبارواهايك

 لو كتلك وت ليج عرالطصاارواانح دب لس ركرب اف فورت كي اركب لك ب تك لج 2 .اليترت نارقلا لتر
 وجرراتروا لت يرن كل فورتبل حرر ارك انهي زعتروارطج تب ىلإ تك ردع رواوكن خذي قاس لور ل امك 0

 ف دللا_بس قاتم ادهتاسك بآل بم كرك وأ يققَي ترضخ [ج ركب اطخ لش لهزملا اهيا اسي تباع كت افع
 نع لك كيد لتر طح_ايد كاك نحن ن ار اس لمت تروا ايده هدايا ل مايقرادقمرول ايد تاك 2 كنار

 بتجاو لب مالسأ» ارتبادو لج ديو ركادارمس لل مايقروا لوب ليي امن خب كس ساكس قرورضتي اعرق جراؤروانل

 ايات ضرفم يق اك تار هلاهقرك ع تاء رف نضر ايكو د بايام عروض تضر ف سس تاي 1 دب امنت رف ف اشكل وقت لقب
 رواه تس انرف لكم انبات يلع كلن تل ياك وم روض كو ودعب ىلاس لرب سجس حسدادقمقلخكرايقغاروا بجاد
 مولعموب قس كلل ةلفان هب دج هتف تي 1 لئاز ب دايظاديرقاكل تل تك لوكس ىت لي تارطح ضن
 بكتايدوع

 لم ارتو لالص م اكجا كح لامك إن سار باج لإ مق ورصو ضر فه 1 ركدقلاو للا ةايرفود اق .اليقث ال وق

 1 ارك رك تروا لج 6-0 مر شك لق ثأر وا لع تك لشن آرت مب كرورصروا ىتاوورصاوا لتتم لب

 6-52 قدام قوة 00 اوكا وتو مرن سرك ضن اوه قف قركا ك كس لعد

 .ضهن و ماق ىنعمب ءاشنم_ررصم ةيشانررط ىةيفاع كب ايكهداشا فرم .ليللا ةئشان
 أن آر ثتتتفاوم تم ةاطا وه -<.ايكاس ذب كركر رب ثأر ققرماع نبا-ٌةرعتلا_تاسكس ءاط قرواواورسك "أطو

 ناد ع تكلا لوم واي زوكت ار للي انتم ندووروا باح لوتس لو تنتفاوم ىل ب نونو ناكروا كاي كك

 ش و تفلت عسدجتاسكس نولكسرواوأو قنكتأرق قابحسأر كرد .ًاضعب هضعب كبلق و كرصب و فىكعيمسا وطاو

 .رضم ىلع كئطوددشاو مهللا_م لي ثييرح_عسراوشو لج ملياقمك نادانص ذي زارفوك تار 1[

 1 -لؤ يسد لانس فاصاتافلا ترجو كن وكس لش تار .اليلق موقاو
 وأن رقم التريد ليو تمس ماع ترك حرر !ىركذ ىلع مد-ل ل قر .كلبر مسا ركذاو

 ولوعس هذا لوم سس ميلكلاب تس اين دك سي للساحل لس فام شادرب لو تس ايند تكس لعب . اليتبت هيلا لعبت و
 تس لددرعوج لو تل و[ ت دوك ا لوتب_عس مزال لتبت كك ليتبت-ايك الس تيياعر كتاب ؟لصا فب ليبي نيل
 لسبت هيي 2 لاه تاذلاب دوصقم وف لسبت لوي -ايكا بك يأ كسفن لعبت و” كن تك قروي اشينروا« < جلي لك
 دهس د بادجاكل اوس ليأ سرد صه ايش اي دالتبوك لتبتشع بع قرشملا ب رس آر -ايدركرم ايظوكت الا ووصل ب

 ش ا كاكا غ0 ليتبتظفل تس جو ودل( 2327

 ظ قل صا تيسس راينا ىف
 ايكو هفو زجر ارهتمج_رجت ىرشملا بر-< مذالوجايكب ال لعبت ل تروا موزلجايكا اب الرد صم التبت حس اال ونتسروا_١

 ْ جس وهالا هلال تلت ءادتج



 مها رعب تيب 1 4 حاحا لعمل ةروسب ةرعبمو راي 22 متت لجم نمل المريض حررشو لج رض ناله

 اني درك اوت كاك خل لوك و لك و كنار ىلا لوك وم رماو هسفن ىلا هلكو -لث لوب .اليكو
 2 لش قتل تيرص أب واكس مافاد واكس معنا! ةمعن_لإز جك قرص . ةمعنلا ىلوا

 ركذام اندنع مهبرقتسا_ج حرر طل ا تدابعي ذقن < ىت كيا بص ناك ف رظموب روا قلخأك انيدل فجرت موي

 -< فرطظاكل وودإي جس فرظاك ىنرذ اي فجرت موي

 ل لوف تيل يخف رك ىلا .ىثشلا بنك . ًايينك

 تروم فرحت بج سرك جاكي + هبيركاكال وسر جس كرك دبكم الافلام ىا .لوسرلا نوعرف ىصعف
 -- ارب كيا ارسم اكل وفوو لل اطم لس هرعاق ون امايكركذ هر يود لل

 اموي نوقتت فيكف_ب_حررط ل اتءدابعي زق بسر انك رق لع تب [قدصاو لوقب .مترفك نا نوقتت فيكف

 .مترفك ناابيش نادلولا لعجي
 لج حب لس اهوي دك يكاد كير شماع .ةمايقلا مويب مترفك نا ىاد بدال فوذكب وشب .لعجي اهوي

 روا ل ى اخت نتن ماكر لعجي د لا تس اقلاولا/اسيبج .هيف نادل ولا لعصجسي ىا-<س فوز كدت اهروا هس تف ا
 اح وبدل دك ن داكتسمايق شب ةلابمروط فرط 8م ويد لعجير واو لع افرواوهركمرتا ليي لعجي كي تروصرتب

 -<- رييصت “ل عجر وا اخت ىراير يل كافروا فرط ل مب تنااضا ممول لي تارق كك د هنو اكس دان
 ْ دج ايناكب يشاوج لال وخفم .ابيش
 .مويلا كلذ ببسب ىا هبه رطفنمر تع ءادتبم . ءامسلا

 رش ءاش لكل ا لاهك رش كى اة بالا .اليبس هبر ىلا ذختا ليل اكشاي ا .ذخختا ءاش نمف

 قرايتفا تروص لب ل باوج ؟س لايك ءاوج ل اج ياني ط شكل مجم وكبرلا رواوبم تر وكري لوعفم اف سالي ج_.انكس ني لبن
 هبر ىلا ذختي نا ءاش نمف ترابعررزقن اي اليبس هبر ىلا ذختا ةاجنلا ءاش نمف ىا كوم فوزحل وعفم اكو شرواك 53

 كس ىااذنروا لاثتاكسرماواوج هلا لاب رقتوار مس لي ءاختااك جس ايكو راشا ناسف كوم البس هبر ىلا ذخدتا السيبس
 هس اتم ل اع سبات

 قس ا ى/ قص ثري ارك 2 او تييلثا وح بش فصاروا تار ثط فدل يربشري ل !.ىلداووقت

 لاكا اندم ايلي درايف اكل يأ كس لع ثلث ياروا فضروا ثلظودوأ احسك انف تاك لكس ل تثلج
 تام بج لن لزج ود كتر سس لثاراعتساروا لت هس برس داك سيب ارضا نفر ع

 هد« فضن لايت اك اوعي بلم لج جب ررثكا لم تروصرثك رواه اجاجوم للثا كرت ان نلايمرد كس ناذتس لوم
 عت وع اقروا يمطر ود لا لمن نما قى تفو كويل يدار سار لوا لي ةساءرف ماي بع راح ار لابت

 روا لير جباب كيو تكسر ماع نيا« عل نورمتولا "ثلث و فصن#” افلا يد لا رقفلكم كت اقيقذت نتا ذاتي شروق تربي

 -ج تأرث بص كيده أ لإ

 كج ب بلطماك “لصفملا” تابع كري ديكات كل صم ريمتيبرب لص عر وفر مريم فطع كلا .ةفئاطو
 كدإل يه الجب تمدد لاس كيادج ضر يبفت. د رورط ناز لصفت ريفي فطعش رو_هس تس جواك اجوملص اكراوج



 ١ حارس تمي 7 4 اس الج لعزل قر وسم فرس ورم 2 مقفل, ني الجر يضل حررشو مج 2 ناك

 ناي بيدك نك تروس كي وا. لوستسب لك جس افاضا اكدر لم “ رسثكا وا” د واج رة كا كروس

 مم اق تاد رولي ركاررباقب "مهنع ففخف”ر وا كوه تدء لاس لد لم تدوم كوم ينم "كبر نا"تيآ
 , 0 الع لق ف فيقتل ولو لرب ىصروا يقي ترض آل ياتلاب ريطرتتم نك ار فرط نولاو

 لولس كلاس هللا ىلا لوصو مكس لب يمت تالي دات ل ك ذس دلال دولارون نكس ءاصحا .هوصحت نل
 لك ال لصو كلس نم لك سيل كسور مدرس لوصتروا كك ومر اكطاكتعتجر كل اس تك جس ب ىلا لضسأب جس لتر

 زارا جه ذامفدارععس تأثروا وزجلا مساب لكلا ةيمستاو ءرقاف لصفنا لصتا نم لك الو لصتتا لصو نم
 هوم كك بابقتتارما لبي تروس رش آروا بج ليث ىل وارم لب امن كو انو بيرم فرص تنوي دارم ان ذب نارك
 1 -<ل# و لم ترو وسدد لا يسرد نكي

 دارمتسأر قركاووالعاس 0 اممرواعس اد 11 لول و صا رواع ايقفروا كراع بح اصلا ابجص_ج ضف وو حسبو 1 تيعألا ع دارك ارتد رك 0 اهنركا 3ك

 زامفروا ع ديلان هبي اوءرق افارسود كرام لوقإ رواهتس قي اد كى واضي رو! فاطكب حاصلا ريج_<س دارم حس د زغب ديك نام ايه يل ايقسامتر رب

 هللا اوض رقاوروا اد كف اشكب حاصل اهيدج_ةرموارمرطفلا ةقرصر# راج ارلاتع ًاضدور يزف ل, هوت تعا لج شل رفوارع سه ذود

 رول ليث لورا ر مس ١و ءرقاف كيس ساد لا زمادادوا اج ىف ارمادا كة اك تس ارك نس يرتب ىواضيب لوقب كبك لومدارعلف ا: تاقدصس
 اكتمأر كل ع زايفدارم سس ١و ءرفاف تع أع اسد تعذادن«وم انالثج كاسح ش ليش ند ل تايطعرار عم نات رقروا رات سيو ةولصلا اوهيقا

 لك ارفعتس اك ساي روم ليئمولخمين مس تمي 1متبإلا_جسايكل الدتساب فس ومدن رف كدت فود وستس موكل اهاظفا ذا لوصا لا خان دجسانوب شرف
 2 زا لوي ض ىزارف تطرف كت مأر قرواس تروم مولعم تيضرف كت أرق قلمك سعات امك اب اهرب مان دارم تأ رك

 للم اق تاد لاهت اى [رءاتب ادلى اج كح رهط سا رقت كم اقم ب ىو دارم تيضرف كت أر ق ىاوت ذاق خب تع 1ك سالض ف تحرق كيد
  اووجساو اوعكراو لش دعب لع ساب دالت قب ليللا مقفطعاك تردين انج -اهق لبث كودك رولر مك لح و لوبي تأر فرص ل اهت قر ورض

 الا ةولصال ثيدعتبلا_قئور لاب تيضرف كت أرق وا لوم روض تطرف كت أرق لوطن ١و ءرقاف تع آل بلوم تيضرف كودبتف رولر مذا
 وع تجاه ا انوه بجاو اكد انس تهاوررواتسشرف كارت قلم ته تع اكتمال مبجاوانحاب ان روس هر اك كي داعاو ريتو باتكلا ةحتافب

 هل كلا مالادوا لو ةاسرف ضف لع زارغو مح ذب قاف ةروعتس جب كال ثيدرع »دلع قاع ماا فالغرب هلضو نر اكتريتح كس رت ونور روا

 7 الب حبلا لو بجاو يواوو كيد دز حده ضف جول ةروسلاو بانكلا ةحتافب الا اولصال ثم رعانع باكل وفود تروسروادق اف ةروملي دن

 [مايومادإ تاكل وأوو تعادرو تهب آت[ لا ابي كذلك 0 تاور بوو رواهجس تسمو لو( قش م9 امولتسيضرف_بس ضف رار ققلغم

 ضر لرسم ول تيتو جدع وانا كاقع قلن فسم ادعم 12 سا رم فم اعلق كيد نكس قنا مااا جس

 طم ل نطتروا لع تاي 1 ىلوج نت اي لي وط كيا قة از ىرثك ا ؟س ترادقم كت يطرفر جب هج عررظتنبب لصرف فقل تسيطر فريف تطرف ىكتسأرق
 كوم ضر اوم حس قفا ش ماءاروااك جوج نم اهب لمع تروص سا وف كت دال كك يس تع ؟كيأ نس ىلرلا ماج ىلوجت يوم ىل واو: جس ىلا, تمب كيا

 عذب خلا هللا مسي فرصإب راج انوم نأ حى وقهويقح فكروا احاجاهك ياعسل فرار ادقم كنس تب 1ك ايد بادجي ياكل لا ةس قدا ذي

 دهس اوم لش موكل ا بشك اجاب ول لش بادجإ -اكساج ايد لاك از اوج كس زان اطايتحا_<س هيف فقد وض نوم نا آر قاك ارك لن لاك نان
 ن ردو كي دنهل بح اص ماما هس | روم مولعم برجوا دافع ثهاورروا تطرف كسار ثقلغس تدع 12-س اد شرع لول بجو لس 7

 هك ندتاص نايا جس كى دوج ت اياك جاع تببلا لوم لمن اف حس نحب لن يل عرفك رق سوم سد: تدددف كح لاء مان اك وفود سوا انقل
 37 وكي ومصر وأ يلب تداعوك ام“ متايئارف عرجر حس تدب لس بحاص ماا لش دحإ جس ماع 2ك ك لؤثود اع رواردات ل خ زامفر جنز امك د

 ندو ذب هن ذامفعتنس نع ذب لش يل جري نادك د يق ب ف لتر واو لوم اي ىلاعملا لج ليا تسسرو لم انه دب لن تددارع ىلا حرر وكاس لان

 إب دعزر ينجس اي ل وماود لكن 6-7 ة اجاب ن زج



 "مرمي هب كلا“ ب ل زملاة روس ا ةرسبنو إي لعمل متربص, نال اجريت نيرو نا

 رك ايدل روض ل م مايق فس تاي 1كم ال لزم ةروسلك 1 مكر لاذ قثاشم اما ' تكلذ خسن من

 طوب لب خر وضم يق قلم او خروسسروكون م يق لاب - بقي ردن تبوك رسبت اماو ءرقاف

 ةوكز لسا4 اباهكل وم تسد وس دول دكان ل رطل نتا يو دارم ةوكذ ل جوملا .ةوكزلااوتاو

 -ج لقدصوارمعسةازي داوم لدي مما ارك وقبر ردرش لنك

 لوعفم كيو ريكار شر وا لاح ريب ايه نرظ# هودجت ءهلل ادنعروا طرش باو ه ودجترواب يطرثا, .١ومدقت اهو

 وه” لامسلوبارك جلع رد تراب اوسجارواج ب رسيخ فطعاك مظسعا رواعسديكا اجلك وا لوعشموبرواهيس ىلا

 0 املا دما رثخا كيا لب ترايع ريض - ربات هساعاي تاما قدا “رجا مظعاو 0

 كلج رك فرعمار يشر كسي لسع اك باد: -جس رد نايمرد كس ورك فرخ اب نس نك حا ١ ركاوم نلايمرد ل لوفر عمو لش
 ل نع بج اسس ىلع يضر ور 5 ا 1 لكي دور اشم فرح

 هس لم اظوكن مذ رسل بي" عتفلخ امم” يانج_ ردقم نمل ابي رون كك ل نما فلاب فرش

 نامياكس نان لزم ةروس لا بيغ 2ك سال نااميابب تازاج تلاسر وريح وكر افك بي نت ٌةدوس ا :تاب اطر

 ماك ع ذي دهتو لك وفوكتامدوا ت كى رك د كوخ ب 12 ع تيوقتىل شوا لل 4 قي حرض آي ةسالد

 س سب لوم لذا تع ىرخ 1دعب لاس كيا تروم ٌعرورش_< براثا اكن يافع لو نلا لن نامل ارو <

 تطرف قس قلي ترضخ 1م لوق ضب وا حس تما فر صرب لوك ضقب_ايكس دا رف روسفوكت طرف كبل مايق
 -_ أو روم

 هك فير قل كس ف ركءرباعو تط إي دلك حس تل يقم ترضخ [ ارت ان كسك. -.-......-.:تاياودو لون ناش

 تان تشرع تلاعبا انفوتل اي 1و لذ ابا را اتا اء ًاروااصلي د لي ل بينا ريجمفد ليا سركاياع

 ايفئرلاروا قت ماع كافل عزا نيتك وسب اماو ءرقافرمب ل السوشي بخس رك ياعد لك قف متل 1رقسبلا سواي ركل وع

 ل تيين ارق سانطسوه يب باوجاكبخ اكس مزال انرك حراك وفود ذاينو تيقن ب تي[ اج اناس اقم محق كس. يل رخاكإ فروا ام اكت اعدك

 يلع د+ ةسركرابتااكن رقم رطل < اكن رى لب جس يفي جس تسرب نمانفل لع ' 'نآرقلا نم” 00

 يب اه كل تبان لايق ثم زار ننس قش لقول اج ؟ مز ارك ماكاو ةقتيقح حس تاجا
 تأ اوسخ ب تاي 7ك نس ل هس اف المخا كين لن ىلا نام لو ةرادقم لشكل وام باي ار وطل تولع كن ا آر وار نو رسقاف لني

 00 ةنام ءرق نمو نيلفاغلا نم بتكي مل ترابا نضع مويالخ رق نعش تنازل كل[ نب للا: لي لالخ تاب اوسود ل لن
 رو ترضخ 1حررطىا .رجالا نم راطنق هل بتكي ةيا ةئام سمدخ ءرق نمو ةمايقلا موي هعم نارقلا مصاخي مل ةيا ىتئام ءرق نمو نيعبطملا

 دادزا لاقف ةرم ةرشع لك ىف لاقف ةقاط دادزا لاقف ةرم نيرشع لك ىف لاقف ةقاط دادزا لاقف ةرم رهش لك ىف مهخا مرفت نءاذ

 .دزت الو مايا ةعبس لك ىف لاقف ةقاط

 ايل يدعم ذودكس نإ دع تالق رواد يف“ تيابنري هس اتاك تسد ايل كس | لول نم تاس ىف ن آر « ب باز مليا تح عوج ك ترو مكر

 روان 2700 21117 كتم زر كح ويككتوإ ككل سن ةروسرلا كيلي روس م اعلا ٌةروسرمي 00 اص

 تاقرلا كت حر افاسلا ورب « كتر ارش كتلي ا سا كبر كيش ري كتمدلا كسر عر ورش ان ند هك مج ني ل تاز نركب" كازو

 بلع” كحق رج قت



 مه اعاني « اح لج لرمأقروسم ٠ ةرسفورإ *ةرلج نال الجر يضتجررشو مج رت نول اك

 يي دغ تر .ىسفن ىلع تيشخ دقل ىنولهز ىنولمز_-_ا(ارفسئربللا يعد وي قياروا ال فير شت جاور كوم
 بئاون ىلع نيعتو فيضلا ىرقتو محرلا لصت كنا ادبا هللا كيزخبال هللاوالك” ايش مة ةيسد نس
 كأم ترضخت آل تار كتر واح لب لاقتروس ىلا دتبا لزم ةروس_جر يشل فرط كت يفي الزنك ضرع .قحسلا
 هس (ب اي لي تاياور رول ايمي ارنا كل كس ريجتيكس كبر اطخ لزعوكي 1ك لات جس داير فا تدحارتس ا تس واوا بش
 سى ركوداج ذس قاب اكس كل بس ايم انركد يد بشن لو كس بآل ايل روشمرلوج م ل هورئلاراد نس شرك
 تنراشربل تن ًارلوزواا كر وا 5_2 هدبجترروا نسوق وب مولع آدم فرط نيك ماس ناقد هدايذ نون ل ىكروارعاش

 مك جرم كيأ التر طخ _ايامرف ب اطخوك ل [س نلاونكى ا ن# لاقت نقل ك- تفطالم ب لابس تب ثيل قد آم ومخاريبج
 مق لمزملا اهيا ايذ_ىلان نتاىل اهي .بارتوبا اي مق _ايارفرك 1 يقي ترض 1ك ثيلرل لي ديس م نق حس
 كل ل عطايرو تدايعروا كا لثكترورض كة د: هديجرعس لون اي ناك يامر ليلا

 هزهت الو لقدلا رثنك هوشنت الو - جب احانهدب فاص فاول ارث و تامر ابعن با .اليترت نارقلا لترو

 .ةروسلا رخا مكدحا مه نوكي الو بولقلا هبوكرحو هيباحم دنع اوفق رعشلا زه
 نيح ةمايقلا موي كلذ _(اءرف_وم تع. در امج حقيقي ترضخ لكس تعاود لكل اربط .نادلولا لعجي اوي

 .نيعستو ةعستو ةئام عست فلا لك نم لاق براي مك مككنم لاق رانلا ىلا انعب كدتيرذ نع ثعباف مق مدال لاقي

 دق هللا نا ل كت هاور + ةسك 7 زكعسشل اء ترطح لان ةفادوبا لس محا ماما .ئندا موقت كلا .
 مهمادقا تخفتنا ىتح الوح هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماقف ةروسلا هذه لئاوا ىف ليللا مايق ضرف
 ليللا مايق راصف ةروسلا هذه رخا ىف فيفختلا هللا لزنا مثا رهش رشع ىنثا ءامسلا ىف اهتمتاخ هللا كسماو

 نيدس رشع لاحلا هذه ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثكم لاك كفيت نبا هتسريبت نا ديعسوا ًاعوطت

 ففخف خلا ملعي كبر نا نيتس رشع دعب هللا لزناف هعم نومرقي هباحصا نع ةفئاط تناك اورما امك ليللا موقي
 -< (التبواب لوس قو ىلا يمرو لس تبر وا نينس رشع دعب مهنع هللا

 .فيضلا ىرقو محرلا ةلص نم ةوكزلا ىوسام_< لوقت نابع :ا . ةوكز لااوتاو

 هيب ايدك ليث سد ناي طورشو مزاول كس ىو قرف لج هروس لاك ثبتي يزعل ديع واش تررطح ............: ب [ررشل ل
 ول اوبل واذا ربك اشكل ب برع تفل لزم لقويك للا لش كر للا لتي امواج قفا وشل ددوج هس كفا تدوس
 هيبتا ثلا لين تسرك مار اوتار نيل لبي سبك ولوج زين كت أبل حس تقي ىكا تنذو كس تمداطن دهب قو ترضخت آل تك
 هج فاوم لج ثا دوت ارح لاقتادوا ساو نان ىلإ جس احانرا زكي تدابع دقن صح زعم كيا ليئ كس

 قام لرب دكت ذه ذي ررطل ادع ل فاصدفاصركرش#إ نارك يره ؤش .نارقلا لترو-:.-.-.... ل كو

 <. تدوم لم اقتم لك صيصا ب لم ات اكتمداط والعكس ذافعس لوم ل لس قوش وذ اتوم هدايز شارب لدروا هس

 ناس 1 راديب بشروا انكاج وكل ونار اسكس لسد ل ل اوك ١ذدجوب كياري بيير تنك ترك دارا تملع كى اكس
 تب هس ائاف كس تايفيكروا لو « نق" تمم هتس رابقتا ك- تازنمو رف ىفب دج اهم لزان لس تمروص كيتو سلس ناآرق-ح
 ل مدمس فاجرل توت لوم قروا يلا كد عب وكي آت فوك سوم لان نا آر كس للي ثيي داحا دك ايدج كراحب
 ببر ليآ-اهق كر سال ونا لتر وار وقل اييج كنوا ولة وجراوسيم قراوس لد كلشو لا_ ة اجود يسب ديب بأ



 مءاحاربف تسيب 1 4 ساس اطلع رملا روس! ةرينو أي 38 مقفل, ند ريف روج رت نمل

 كس لاا كة اج ثعي ناد كن لاك ا وج لو يباوكترب اف نبدي ذيك عر ورشي سلس اكى ورك كر ناد كاتس جنب بين نلاد ك
 ليمجروا ماك ناس 1 لوكان ركادا حر رط رول وك وقتك ساروا لبو تود ىكنل [رق يم لحام لا دوا ل نين ذ حر اكذس كبس هوا
 1 كيا حرر ل رول مت نابج ننب_ ك ول تقيقترو انركتشادرب حس ىل د هداشكد وا ىفاشمي هدنخوك وتتم انف لش هاد ساروا اق ليي

 وم ةس كانا اكهوجو مات نلا شرع ات ناشر ورك وام لورفاكهس تيثيح رسود و ات ىراحب رب يآ م الكر ي حس تين

 ورك ايكت والت اوتار: اكو دم ل ذان نا ار قردق لسن لاوم كويت ترضخ

 لكل ينس ىكولبباكحرطعروا سس قكولبج اكل يبس ىلا اشر لما : ناس ارو تح قراوش انك ا جاكت ار
 حررط سايبر فنك تملعروا ل لاو طبل هس بام اكى داعب كس لا قمت لاحت د لاشك يق تار ب آل جس بيرق
 يو ركوب ادي لاو تقلع شر وا لح اهوبج ركون هربايو تضايري كح يكد لا مام ايق كس تاروكيس 51

 انصماوك تمار كنس داشرا مل ىرسود د خلا ليلا ةئشان نا آس اجو تداعروا تيحالص ىكدنل_اهينسس زج لمتوب ىمت

 -لث ىلا كلارا دنيثو مار ضتاشباوخروا هس حامارتور صقل ل شوا تض ايد ىراحب ىذب لطم اكن اس 7

 توم كتب ات لدروا ناي ذه اتوم زادت شارب لداهديسرلز دوا اعد هتس جو كى حم تنواكن وكلي يلو خ كتتفو لا منا
 ناس روا فوم مكر شوروشروا لوم اكزب كس ايند تفوتك < ىلاو لج ىلع نكذروا لد قطن تالف

 طاسماورورسروا تلو تيفبكب سيب لب لدح رع نومك سس رتا تا شار وا تءاكب كس لالجا لوكس ىو قرن واد سس

 كد بون نيم 5 سرك رك رداع قار عصر طروا تغ ار 4 كناتسجو 14 كاك سس لذ هر ايداضر تل ايتوماري

 ايك دب سلوم كنب نول اكتءار تس ب القنا كس تا ذل س تاياكرسد دبي < ايايوكاوت تاد هداياي كب دج سل كس كاس
 -ل تس رول تار لايلر ف ردوا ت اجي رفنب خانت ليحروا لايلر فكر هاي زعسدعرللب

 ماكس تبدوا لث ند جس داشرا تمل قرت راهنلا ىف كلل نا..........: تسمح رست ىراديب بش
 كس دابجو غيط تايفورصم ىف و تسار هارب روا لوم لب ورطيساولاب قو ووكرميا لع ل راد تاخ تن اهب جبع ماك وايد - لو تسد

 تارك ل وفشل ب تدابعركاءعس بس نم انكر صوص فو كح ار كح تاجانمو تدابع كر اكورد رم طساو الب مك حي لغم

 لن تاقدا ماعد والعكس بش م ايق كم بلطم اي حقكم ىلا كلا لم ند لاا ورب لوك نلبس اج ثوم ئراوح ضب
 انوم رثوصروا ليشو سب ساكت ايارب بس ناوحتر بل اذهب بسلا عر قلعت ؤجم_ وهروب: كس اكس ركع تس بسر واورك ليا رك

 هديك "لربح ع 1 رباط

 اذب/ ل كح ىا ناءذو نبي زجس ىو كل كت ارو ند كنج ناثناكتءار برر غمرو اك ناد رشم .قرشملا بر

 اج تكس لورسودرمب لج ذاسراكب جدو جس اان مرم ىكا كل كد تروا ىلا قي دنس ايان د كأس نف لرجاشي لكى
 -ةاجوم للا حنا يفر وصبوخرواوركربع لوتاي لاء لئن تس ركوإي حس طظافلا تت اش او كقققو ب آوت افك اد. هاور بيكى
 قلع ع مز دوا تمتلك ن اا. ةاجو مرتب قس تاالاح لكلاب لك لك لطم وركن رلى اتشاروا تيباكش كلا

 -لو لاكرت كك نارك قيم كبي اوم ماقنا لثج لروا لي ر تس. ركروقسدب ل اكبي هس نخر لج رن ةاجوب
 سددازك يرغن لمار 011 او الجرح ئارصو نتاددو < للا تاباكل مل تب, زو“ خلا ىنرذ



 مءحارس ع1 46 اس الط لت زملا ةروسي ارسمي هاا مقفل نيم الجر يفتر را رتل

 تك لصف 7 7 اع لوادر وت ل 2 كسا رصوأن لا ل

 ركركي ناكووروا كلب اجو لصف ليج كل راهب بح لوم ار ورش تتفو لا ديبكا طع .فجرتموي

 52 مدن مد قرب نت كس ل اج ورركو موزي دوز د [رطاك ودا تمي ردوا لي ذب

 ردقلا ليي, 1عررط كم لسا يلع ئرمبج نتي .نوقعت فيكف............: لو ةكحاج لاب كب كاب كسلا
 ند لاوتلس ى عب شاين» ضرفلاب رواج كن يكم ق كب آء لوم التم لن لئاداي كب ذلك دقاكنا[ررط ل ف ليؤرشك
 روا قلن و لسا ركل وبن هع ذوب جبد تقيقكلا ىف هاوخ لوم ىو غييس درك اه ذوب دك اي يزاد دوا تدش لك نك د بك ح
 ومب ناكمازاريعب ىانتكم واو كج درأوبرورظوو هس ل ادعو ياكرشلا اوم ثا قا كلام

 اوم الحك تمار عاج عل[ بردا كل سر ساس اجود فانيادج با قدرك هواه تدع” كا راب - ةرك ذست هذه نا
 ش وله ل اووخج مرن افايامفدومس 70 كرش ت لكك كود لوك

 لاح قارب متلي ول اوم ضنا جس ىراج كليب محب نايا, كاك راديب بشر كل اس .ملعيي كبر نا
 سا 2 سا جاب لطف ركل كنج ذوب بلغ اكدنن وا ةساج كلك آلت تخل داب حس كر لاب سسك تاراكه جسدك

 تت ل قرركج لوب

 كا تو مولعضإل شيا لشهب ىرول ناو تار نس .راهنلاو ليملا ردقي هللاو 5 :ىلام رعب ل ىراوش

 انتل كشنو زارنا كيك ينك تار لا هتود لاب ىلت انا ذود < اتي دركريامج وك فود لد واهتس اب راجاح ذب ناك نلا تس زدنا ضان
 تقودرواه شرفدت باك كراج ّلامرف ىلا 1ك سا_ تؤراوشد ىدب وراسل سانت لبن اءاسساك ونت ىو

 كح دابتج ايم لع شالح كملووواوث مس اتزم ناب للك فس قبس اتوب راهي ىت”نانارخ 1لكوك يدل وكت واطرامقضر ا
 كلك ماكروا ىلي وجل كس تراه

 ناس آنه ذب نة قردقس ” ل زار كعلاج كفيف سا كوم راوشو تنك راديب بشك يسر الن لي تالاع نا
 وجر تس ركاداة 9ك هرعاق اي رواومر تم دب حس مامتتما لب زارف رف لاي ليك سمر ورضى نل_١ذ ل تنقشم هداي زوأووخ_هرك يلح ذي وك
 دار كدشلا  ضالغا سدو لت لك ومب لصاءدما وف ىلاعوركب تب حس ىدنباي لى الاب ناوأوج تحس لس رك ري اد ظنا دا
 لابي لسوج اكسو لفار لبي موكل للا قكوو ول عاج يددح ضرقركاوك ودبس نير شر قو ا نركب رخل

 5 َّ 1م اك دابق تفوت قار وكلا, كس األ بس وك هك

 لكشا ذس لهل قو ناوكو وما ىلاعم كن وروصقا سار كلاب ماكدا 500
 -<.انجاي لاعم كل ويب انؤكق يار وا انبراوربترل يارد ى ا انو هدنبا ذب نتج افلا لي هس ايدركأدا تتاكد

 - هس دزاو كلما ديك لا لع قرص بسروااررف فاعمل الخ كبس! متر روف ميركل

 ةئشان ناروا لأ كس م ايرفنلايب ل شمل للوصل اليوط احبس ح لمزملا اهيا اي............: لو لس فت اطل

 تولظروا تارهس لا قب ايكيا طواشر يعاد كرا لي راهنلا ىف كل نادواريعاد ىل هردتا كى راديب بش لم ليللا

 تك وم مولعم يرارسا كس

 ل تس رك اجرب كن يقف اريج مس تياعر كتلوج دادواروا هرباجت لش للا .هوصختى ل نا ملع



 نهار تعآ 4 ع زو ثرملا ةروع؟) ةرسورإي ثا متل نمل الجر ييخن حرر شو صج تنل اهك

 - يت سار - *نرج
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 ةيا َنْوَسْمْححَو ٌسْمح ٌةيْكَمِْيَدمْا ُةَرْوَس
 ميِحّرلا ٍنِمْحَّرلا وللا مشب

 هْيَلَع يحَوْلا لوزن َدْنِع ِهياَيِتِب ِفْفَلَممْلا يأ ِلاّدلا ىف ُاَتلا ِتَمْغْدأ ُريدَتُملا هَّلْصأَو ىبْنْلا رريَدُمْلا اَهْيَأَ

 نيك فشلا كاره نع مع و ربكف َكُبَوَواوئبوي إرث ةٌكَم نأ فرع <« رِذْناَك مَ
 ها اخرا كارت رواج و ردن تدي اربد , و ٍةَساَحّنلا نع (ورَهَطَف كَانَ

 ُننْمَتاَلَو رْحَه ىلع مد ىآ دؤْرجْهاَف نائل مُلَسَو بلع هللا ىّلَص بنل رشم َوْجٌولاَو
 ناب ملسَو لع هللا ىَلض هب ٌصاَح اهو هن رت تل افيش تأ أ لاح عمّرلاب «'ؤُريُكَتْسَ

 ُيِف َرِقَئاَذِإَف ْىِهاَرَتلاَو ِرِماَوآلا ىلع «م) ٌرِبْصاَف كَبَرِلَو باد ٍفَرْشَأَو قالخالا ٍلَمْجأِب ٌرَوُماَم

 ُهلبقَعُم ٌلَدِب ٍيَمْوَي رقما ُتْفَو ىآأ كلذ هيت حفلا كَرفلَوُعَو ِرْوُصلا ىِجَحِفن همو روُقانلا

 هُمْ ِهْيَلَع لَم ىف ُلِماَْاَو يسع موي ادم ٌرْبَحَو ٍنكَمَُم ٍرَْع ىلإ هيفاَضال بو هادم
 ٍهِرْسَع ىِف أ ّنْب َنيِمْؤملا ىلع ريسَي هنأ ىلع هلآ هِبِف ©« ةرْيسَيْرْيَغ نير فكلا ىلع ٌرمآلا ٌدَمْسا ىأ

 هِريمَض نمو نم ْنِم لاح «اذُمَجَو هَ لْوُعْمَمْو ٍلْوعُمَملا ىَلَع ْنطَع ُتّفَلَخ َْمَو ْييكرَتأَيِنَْ
 أَم هَل أ ُتْلَعَجُو ةَريغملا نب ُديِلوْلا نول ب سا ل

 َنْوُدَهْشَي واوْهَش رثك وأ هَرْسَع نينو ٍةَراَجِتلاَو ٍعوُرشلاَ عُوُررلا َنِم ٌداصُنماَعِساَو ه,واٌدْوُدُمَم

 نأ عملي م 3 5 ««©وادْيِهْمَت رلولاو ٍرمُعْلاَو ٍشْيعْلا ىف ُهَل ٌتطَسَب ُثْدهَمَ ُمُهَتَداَهَش ع عَمْسَتَو را
 فلك ' ُهقِهْراَس اًَدِناَعم هوا ديع ناّرَقْلا يأ انيبأل ناك ُه ُهَنإ كلذ ىلَع هدرا الك نِوَدْيِزَ

 7 5 ل ا مرا ىست# د, مساق 2 راض "مد او+ 0

 نارَقْلا ىِف ُلوَقْياَميِف َركَف هن اذن قرف ل تدع را در لتخأا فاذغلا ني قم هن واذ وْعَص



 هارب تيبآ 4 "شرما ةروس  ةرسمورإب 18 متل, نال اذجريضلعررشو مج ننال اك
 فيك َبّدْعَوَنِعْل ليقف َكِلذ ِهِيَقَن ْيِف (مْوَوَدَقَو لَو هللا ىلَص ني نم ةَعِمَس ذل

 تا ا ل ال عر ل اا

 ٍنَع َرَبْدآ مث حولكلاو ٍضْئقلا ىف از (وَسَيَو ُلَوُقَياَمباقْيَص ُهَحْلُكَو ُهَهُحَو ضب َسَبَع مث هب
 اذه امنا هب َءاَجاَمَيِف لاق سو يلع ىَلَص يلا عاني سعرك «وَربكتُساَو : ناَمُيإلا

 سَ رب الميم اوئاقاَمح «مِرََبلاْلْوَقآلا اذه ام نإ ٍةَرَحَسلا ٍنَع ل امسي ور ةويَرْحِسَْلا

 َنْبَش مْورَدَتاَلَو ىَقْبن ال اَهَناَشِل ٌيِظْعَت 42) ٌرَفَساَم كذا اَمَو مه مهورَقَس هلخّدأ هيِلصْأَ

 اَهْيَلَع دلجلاٍرِماَطل ةَقَرُحُم بؤ ِرْضَبْلَل ةَحاَّوَ ناكاَمك ُهْوُعَي مث ةئكلفأ الإ بص َعاَلْو مخل

 ذه اقيم حكيما يا تي رق نك و رثكل شنب لاف هوس كلت ورع كش

 امو دمهم دونات ىأ كلما ثلا ْبْحْضآآلَعج اَمَو ىلاعَت لَن م ىِنوُفكَأ رات سل

 َنيِِنسَيِل َنِيَعْسَيِل َرَطع ةَعْسِب اًوناك َمِلاولوُعَي آب اَوُرََك َنِيِذَلِل الالَص ٌةمتِفألِ! كِلذ ْمُهَتدِع انْلعَج
 م ديس م

 ٌداَدْرَيَو مهباتك ْيِفاَمِلَقِفاوُمَلا َرَشَعةَْسَي ْمهِنْوَك ىف بلا ٍقْدِص ُهْوُهَيْلا يأ بتكلا اوتؤأ َنيذَّلا

 فاَمِهلَسَو لَ هلل لَ يبل ب ىناَمقْهوُِل اًفْيِدْصَت ناَمْيِإ تباتكألا لها عا وم نيا

 1 َنْيِذْلا َلْوَقَيِلَو ةكيلملا هد ف مم ِريغ نِمنْوِمْؤُمْلاَو بكلا اوتؤأ َنْيِذْلا َباَترَياَلَو هبات

 تارال ركع الكم زذغلا اًدلهب هللا َداَرآ اًذاَم َةكَمِب َنْوُرِفْكْلاَو ِةَئيِدَملاب كَ ُضَرَم ْمهِبْوَلُق ف رد
 مت و ءرفل

 قي قالا لضم ةيسن ىو ول اذح ركنش لاس لذ أ كلل اَلاَح َبِرْعْأَو َكِلَذب

 رس َىِهاَمَوَوْهَألإ مهو هتوف ىف كي الملا َكَبَر ون مليم ٌءاَسَي ْنَم ُئِدْهَيَو

 دا هر ٍلاَّذلا حتفبا ذا ! ٍلْيَلاَو «+ِرَمَقْلاَو الإ ىنْعَمِب ءاَتفيْسإ الك «ركوِرَشَبْلل ىرك ذآ

 اَهنإ رهط (سوَّرْفسأ آَذإ حْبَصلاَو ىضَم أ َةَرْمَه اَهَدْعَب لاذلا نكسب ريد ْذإ و َءاَرِق ٌىِفَو راهنلا َدْعَب

 ِباَذَعْلا ىَنعمِباَهنأِ َركْذَو ىدخإْن م لاَ اًرْيَِن ماَظِعْلا اَياَلَبلا 5 ربكْلا ىدحنإلَرقَس ْئَأ

 0 سؤ َرْخاَتيْو ناَميلا ةنَجْلا وأ ِرْيخلا ىلإ مَّدَقتُي نأ رشببلا ف لدي ْمكَنِم َءاَش ْنَمِل «,مِرَشَبَْ

 الإ را ىلع دْوْحَْت ةلوُهٌرم جو ةْيِهَر تبَسْكاَمسأ سفن ل كلاب اثلا وأ رْشلا

 نع ْمُهني (وْنؤل َءاَسعيَتَدَج ئف نوئاكاَّْنِب وحان كوبيْؤُمل أ مهو رس ن ِ ميلا بْحَصَأ

 ف كا ُمُككَلَساَم راثلا َنِم ةنرعوللا زن ردك عل هزاونو ناك ني ترغتلا



 نحارب تي 4 26 شرما ةروسط ةرسأوراب ا 47 لج نب الجر يسفت روج رت نمل

 ف ُضْوُحَانكر؛ :دوبكتملا مهطنا كن ْمْلَو «ب َنْيْلَصُمْلا َن نم كن ُملاَوْلاَق «َرفَس
 (2)ٌنيِقَبلا انلتا ىهح ٍءاَرَجْلاَو ِثْعَبْلا «رْيَدلا موي تكن انك و «م) َنْيِضْئاَخْلا عم ٍلِطاَبْل

 ْمُهَل َةَعاَمَسل ىنعَمْلاَو َنْيِحِلاَّصلاَو ءاَيْنآْلاَو ةَكِئاَلَمْلا َنِم «ج) نيا ٌةَعاَفَس ْمَُُتاَمَف تْوَمْلا

 ٍريمّضل ني َلاَح هؤَنْيِضرْعُم ٍةَركّذَتلا ٍنَع هل هرْيِمَص َلَقَنِإ ٍفْوُدْحَمب قلتم هرب ْمُهَلادَْماَمَف
 ترف ةيبحَو (.اقَرِفَتْسُم رح ْمُهْنأك ابْن مهِضارعإىف مهل َلَصَح ِءْيَش نأ ىنعَسلَ

 اًفُحُص ىت نوي نأ ْمُهْنَم ئرمأ لك ُدْيِرُي لب بهل قل ةئب ثنرخ ائأ ٍدسأ هورس يم
1 

 رشدم

١ 

1 
 لم ىتح لَن نل اولاَقاَمك مَلَسَو لعل ىلَص يبل عايإب ىلاعن هللا م ىأ (ه:وةَرْشَُم

 ” مع

 ىأ ُهَنإ حاَنمِتْسإ الك اَهَباَدَع ىأ هسة رخالا َنوُفاَحَيأل لَ د ام عراك ةْؤَرَمنابتك انيلَع

 َءاَسُي نأ لِ ِءاَلاَو ٍءاَيلاب نورك امو طم هك (مموكوكد آه ْنَمَف ةطم «م<وفركذَت دارنا

 هاَقتا ِنَمِل َرِفْعُي نأ يرق َرِفْغَمْلا ُلْهَأَو َىَقَي دأب ىوُقتلا ٌلُهَ وهلا 6 ّط

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسبل# تايآه 0 ل ل جريل مه ةدوس م :رممك لا

 سهر دوا ذل زان قوس < اهكايدركم اغوا لش لادوكاح اق رثدتم لرد طفلي ب ) كساد تنم لي # رك

 نار شم ) كيك نايل اياذم لكبسد ةيساددا( اد تسر زود لجأ قل الن نااميارك ملكى لا ) سار ذرب تيا( لس او تلم

 قرب وكس رط ل وبر ياني هوم هس زك يس يحس لدنك ) كر كاي دك ورك ساو( كيال الاب عس كرش
 ل ى كيري سد _ قي رش 1) تل قتروا( ك- اهو ودول تس اينؤلا له كبي ل_اهذدم أذني حج

 الج لاعدتاسا خر رثكتست) واير ضواعمهداي زل ددش كل ساو رو!( كك ره ذوج تل جس ركل( بس لامر فت
 هرهعروا الخاني ر تبوك ال سوصنو تاس ففي روضت مكر حور واحس هداي زك و تمس طر شا زج وكول

 ( ب دارمي دام )كه اجاكذومب روصتتفو لسرلإ « تسر ص ( ب تايهفسد ماكج1) كس كس بسد ةئيساد ا( جس ايبك ا يكدنج اياك بادآ
 ارذ لش لس نورفاك ( رمالادعشا جس لج لولدي لئاع لش اذا كوم ناد تكلي نو مو( ثم اكلك وحي ر وص حتفو وو )وس

 لاروا( بيومي ) هكتحد نجس روكوجت ( دوج واب كس لوم تت اوم كلاس آب نات ؤم ناد هورس دوه مولعمسس ا ) قوم ن لاس آ ]

 تفوز يوك تقلخإ < لامس نم الالي( < عم لوح ع فطعر لوعفم )ايلا ديب نس 21

 ثوب هدوددوا زاب قرار اي تهيلهن )ايد لاء ترثهت وك اددا( ع دارع ريف نم ديلوكس لام دوا للا ريخباهت اهتورلي ثني لاع
 رعب لثلع ) نام امساك حرر بسروا ( قو مر تتم ىتاول ىلا روا لع نولفح ) اج الب دج ( دايز اب لذ ) يس دوا ( تداهتروا

 0 لود هدإي زروال ساتر لام كتاب للا قري يدرك ايبم كس كس للا ( دال

 دارم راهي 526 ا تقشم كب اذنه دوعص )اول ؤاهذج ياهي هس ةرزودوك ا بيرن ع( نت) فلات( ن آم

 رج( < اتبكوكبوج كن آر قس ققو ترضخ [) موس صا( جيس راند لع لا اس دكر اكس جهوي لتجس



 تالاح رست معآ هو ا“ اج روبل ة روس مورس راب 2 متفكر دج, نمل ليريبفنحررشور مج 01

 رب لارج ( كدي وجب لاعلى ) كدي دجى( ب ارذع تنعل )رار لكادخ ب لاوس( قلت ل سا لعب لد يس ) لكي دج تاب كيا

 -انعاسارم دوا يانب نم نم )اروسب_دهرخي ( قأىك وج بيب لما إي تح اسكس م وقيل )ياني شم حي ايرعلا لا م

 كتم ترض واس هاذ نامي )رب دمر ( ايلا مج اسمن ب و )روس دم هدايزروا ( سوم توم لدتا تايب!

 يانج )ب مالك اكىدآ ةئي لب -لوقنم( حس لوركوداج) هداج قلي( تبن كى و) الوب رجب ايكرربكتر وا( تس سك ورعب
 قل خردل تس ديب لبو ءاكل ورك فاو ل خر ذود بي رقى ا لن ( ع حالصتوك يفتي نان لوك تح تس يكن برم

 1 توك ) كه ذوجينروا كه د سد لاب لذ( كس انالقن اند“ :فكانلوم اك دود لي لا )حس ز

 رقاب سا( كيل ذالج لاح ) كس داب تيبكن دبه( كل نتن نسيت لملا
 م ع ثنا لئلا اهترؤت طم تمام فاك مغوراد كس م )2 نوم

 اهدوم متو لكلا اهي سئاستفاط نك لن نا نا ا 8 راد 7 شو و
 لك ىلا( نب لون م اووي بكب هور )جدير ذاك تارك ورفاكف رس و "/ىسادارخت كن ادج ةس مكر وا(

 للااروا( يس نقاومكح بان نلادج لسن فس دم سا دادعت كل وتشرف نا لال دب يدك ضد ورم نل) لير كن وقل بانك ىلا
 بان ىلا ىنو لع حس رام رف ناي تتم روضتوج كد سابو هدإي ندي ) عاج هشيم دوا نامي اكن ولاو نلامجيا ( تنس ل بانك

 نوكول زي كاجروإ( تسسن وار ىف وتشرف, لوجو والكس باتل لا وصوت: ) بن كت كش نامبا لئاروا باكل ئادوا( ع ل

 لكتبارغ )سبي ( دادعت ) لات رصقنم ايكاكر فلا كدلك فاك ( كسك )د10 لإن لكم دي )ع شرع لن لووك
 لكتمبارب كل ولاو خخ ا دوا تارك درع نير كتم نا تم ) حررط ىلا( حس ايكتيال بارع اكل اهرب ردا« ايل ابك شكا تس جم
 راع نتا ورقع كب ًاروا اي دركت ييادب جس اهدك سرا < ادرك هاك اتجاووكل حدشلا( حرم

 نم كس اتت االك) علا تك هس تع ويحد [فرص( خر ذود )يب روااتناج ليتل وس لاو ( وكن بخ وام كس نا

 نكس ربداذا لم تءارقكياروادعإ كس اج ند ذاج بج( عداساس قف اذا) كت اردوا كن امج م( جالا
 رتب قرامب ىذبب (نيذود) هوك اجوم ور بج ىك يدا ( لبي قا فس اج س هزات دعب كح لا < تاس كح لاذ

 كل كس نانا( < ل قتل باعك ايبا يال كلارك ب رواج لاععس ئدحا ءاريذن) ادار ذب وج جس( تبسم )

 ( يب رؤكسرفكفرطىك ذود لد )2 هنا( رمال ناار! فرط لحد اي ل العجب )4س اج( < لدب شب ) لش موش

 زل لرقم عن فرو و و سم اودثح_ ادت( ذوخام لش لاما نيا لن غرز ود ) كدب لبكي دب كس لامعا تيس ضب

 ا رار ا ل رو ل( لاو اناا رز نا روو 1 وج را د إل حس «سرسود كيا )كس لوب ليي لاوتشمب

 2 ترام ب نامفمت داك لوو ؟ ايكو فذ تاب لك شر زوو ل6( كح لبو حس لدي زو ددعب كن لك

 و ثع ) تمايق رواه تس رك ابر لم لفشم كت ريتا سس ل نولاو هلع ر لع نولغشم ( طرزخ )را تنس ل رك اطعك ان اصكو بيرت دوا

 لو نرتكل) لوو ا ولاول ركش راق سون اوس يك تلوم م كك لابي كح تس ل الطول خ17

 رواه لالخ فوزي تلا مهلا ارم فز رع الا لود اش نس ناك حدارم شرافس كن وكي

 يكب مرا رات ع تك لاعح م نع نر لاو هركور حس تخش ا( هس حار فرط كرت كف وذ

 تش وأ وم لك وك نا هج اتباع يب رم ل نا دللي لن ع داج ذود كحاب حس ريشوج لج تدك تو ايو هول ( بآداب



 ها.حارت يأ 4 ع6 له دما ةروح 6 ةرسأورا 24 متت لص. نمل اج رينجر رشو مج تناك

 يح تكل اون ناوع تاير لب د ل ظرعر# سارق لطم
 82و ا ار دع نيرا( هز رفعت اك اجيلع ل رجم
 وأو روا( لس ركل اح تريظر كتي ذب )ل ركل تاو تك سس لاا جس اح لب اكس( تظعوم ) تح( نب آر )وي
 0 اجلا شاول يي 5 اتروا اي) تح ربل ضو

 (-تاأ 9 يل ال اح

 وا لو كس لايك موا لس معة انتحل راثد رثدم-امت رثدتم ل ارو .رئدملا : تيل بكر نيت

 ايدعإ ل ىحو ةرسفدعب لاس نرمي لوم لذا: أر قالوا حبس < د 0
 - لوم لزاندتاقورومتسروس رول ليكي بس ترو لوتدارم تاب آس لاس نم لوم ل زا رث 2دملا اهيا

 ل عبر جب اهب انه افنتكاري را ذا فرح ارتب نم ذنوربشب_ لو ل شل ونوو كويت روضحت آجلا .رذناف
 اوم ىلا راشرا“ريذنو ًارشيمو ًادهاش كانلسراانا”

 ا راش رو ل نو لسا ب ارربكف

 0ك يت يت ل تمار را تح ل ل ل

 عسوله رف سا, توج لبن فارغ تنقو لا نيم هس قكوموارم أ واصت حر اتق ارسككس_ ربا“ 'ةرسبكت عادت

 5 نخل كرت

 د ظيي ست 5 كح ل ثم دح_تس اب لمت بع كاس تع ةراثلا تس بلق ترفض بي ربكف ثابرتيآ

 ريما نس ءاطت جس يقويك سيروا ليد ليرد يك رت نك كني دف تر. ابكر هللا سعب سال
 00 ده نر كيدز قئاش ماارواه ضف رس اهلل # يارب بحاص يانج - جايك : يب ذا

 تا اش را ارق الز ل ل ىلع اع ارش ىلا نما كو ببن اتا

 ريكا مس ايكيا رفدعب كس .كذوكز ان جس ىلصف هبر مساركذو لي تيب [ىرسود.لتوي-جس انكي لثاوف
 رارفكل طر ييلكحررط كد ايف ناكر اكس جو كي 2 لوم مولعما تسي اغم ل اوفو د حس لحس ايك ا يلافطعغ اك ج ولي رؤ كح افددا

 نيف رطرك حرك ثلا قل وقته لعل لسكس ريك ىح لص زاويتي ق كك نا تياعد كانا ارثرواهس لي
 رضوا ناي بسناب قنبر ريبكلا هللا هللا الا هلا ال يل وص ا

 تفرصني :1- هك فن ماماروا جس اانبك ريبكلا هللا اي ربك الا هللا اي ربكا هللا فرص اس نبك ّ رط وين لمع 2 0

 بس هلا سا متر وصقل إن تس اءرف نفر نكي جس اج تس افا لحي فرص كيد نكس تكلا مااروا حس سو عي
 مهللا بلاس ذئاج كنب سهيلسلا فرص حررط وا لإ ةيس د ترابا ىف تا ظنا افرص أ مالك لين عت افلا

 - هت لد م لاك كل لاعس لك اعد دلتوج ل ىلر فغا

 رواد لن قت ل نك ر انوع نيمار تس ل ءاطدوا ل ابع نبا دوا لج ك قع ذل تلين .رهطف

 قس ”رهطف كلبايثو ” دا يش ثلجي .ةرهاط كب اينف لص مك لين تس رف أش م ادا ليث تي دارم ل الادب
 نم كسوفن رهطف كلامعا حلصا لو يلي قلو ىقلا هتافاه رصق - بز ثا ركل كم حنين ىلا



 مدمس سم هب ع" ل ٌثرللا روم ؟ ةرسأوراي لَض متفرج, نيم الجر يقنع ررشو دمج 2 ناك

 95 ل ها تاداعنلا

 ذاع لد وب لعب ربكسف كبرت لم تاقدامانقدج لامي مي جس كت كاي وك ور ساد كرك نكي

 ور ثادح الا نم ةراهطلا مدقي نا ولصملاىلع بجي لي اركاب, بحاص_جسدارع اك اي كل دز تقول

 هوك لك اي كل وكف اظرب بن ْ جاو تلفورم تسمي. اورهطاف بنج متنك ناو . رهطف كلبايثو هللا لاق ساجنالا

 رم اه ريغ ىف بوبحم ةؤولصلا ىف بجاو ريهطتلا نا لة ”عررصتو ريغ و قواضيب ين انج جس لاخذ اسكس زارغ

 لمدد قسمان ةجس لموسم مفينخ تساي ايءهتس 2

 زجر كول دعقد نلت لع تمس اين ىف مري نايتس د شاب نلافاك ل اواو جس ىرورظرا اكن يبل ل ماو لن شرم تساند كسي

 | -ه قكرع لو ايس سرج قر سم 7ىلاي ردا ىلاي كين كسح رب تناك انيد

 ىلع مد” لف لا ةسدأ 5 + نب لع يأن 5 نوب يش كيس ف 1و قيم .رجهاف

 - لب لك ار“ ف“ ىرماط لو دش ورث ' ةينراط سد ناك اب 1 نرطرتال هس كريت "ةزعبم "

 مداكمه ةئؤقب ترضقت رك عسا كس < نززسوزجدلا رن اصاع_ كيف لدور 2 نانا نك يدمتاالو
 < قوراركى ب تتعلم سد: تك ر ماعوأ م لاهم تروا حس ايل يدرك حسو س أره روط «ضاخ حس وم تلوم فاالغ ل لالا

 - تع درب لمراد رووا رفع وكوت ب اكل و ك قري ذل ضتاروا

 كنا تل لن ارساروصي_. احرك او رام. نانا عرق“ ع ذوق هس رقشي نول ل وعاف . روقانلا ىف

 خراروس لبي لا يس ديار كس نلامع آو نابي ز تسعسو كى *- بابي اهلج ليس رول ان - لو تكول روج ى رم راقت دارمزادآ

 ا ا 7 اج قل ماج كيسا يس 71 لفي نعت ورح ناصر لول نان 700

 كح نوه هاه اس دوعروا ف ع اه ودرب

 موي لتي رواه لدب فكىلذ ذدئمري رواه هراشا فرط كرف تتنو ح كالذ ريسع موي دموي كللذف

 ىلا دهس لبث شكل ميلا ففاضضم ني ونتي لا دوا ابد لبس معم ايوب قب قفل ىلا < فاضم فرط كن لمرغ رك ما اذا
 تقولا كلذ نوك لاح ريسع تقو رقنلا تقو ىا ع ارو وك عنو رظث عربع ةكمويرللا روصلا ىفرقن اذا

 تنوي نيمزعلا ىلع ريصياا ارسي ريغ رقن اذا رم الا دعشا قس < لمت لولد لااعاكر قن اذا روا ةمايقلا موي

 0000 ةرسع
 لف لوط ع روأ (ديعو هوك لا اذك 2و ما زو رعاك وم اع .اديح 2.

 هتقلخ ىا < انلسوم لاح كس فو زجر يبى تقل اب اج انانب لاح تس فولت فرص كبت وم ا
 هن 11 ناحل تير ت1 تا تلح هتفلتخو ا السوم لاح قيس ملكتي تقلخ حررط لا ١ اديحو

 الب تس جد لك سو نزلا لو ايكيا رفديحو تسمن رولت اه” بي اهقديح» م دولبب بقل اكل جس هيغل ني ديلو دارم تس ديح»و
 -ت ل تدار اي اهتتكس باب

 557 ل عورخ

 نب ديل« ماشن لا حس لش نلا- ل تك هروتريبت ناءديعسروا_تح كس درك لوقت ساب .ادوهش نينبو



 هاري ب ع0 ل شرما ةروعا ةرسوراب 7-5 متخرج نال اجريت عر شور رنا

 كفاه لرفس كل كس شاعم بسك تح تسر وتيم سجد كس: ادلا هك ابك لس ادور لا- كن كك وم ناسخ يلو
 - تاج خس الب ل خم اسس جو كت ماج ىلب ب - كل يك تمجباع

 -ارمركومر يقف[ يدرك الب لع نااصتقنكر ورم نس ىلاعت تح .الك
 - هس. د قئاتم انركرواانع لج يثاب هكس مة لكس كت عاود فرم سيعسالا فس هريث حا ماما .ًاد وعص هقهراس
 أ اهحررظ ى ارم تكا ردا ءادتبم ام .رقسام تلاردا امو

 د اجوم م اقم ماس ىلا وحفل كرما

 كنلارواس سار ىكءاقيلاوبامكا دب نوب ميظخ وعصر ىروا ليج سب بصت لكس بو كذ# :«لاع .رذت الو ىقستت ال
 ىلع ىقبت ال لا رطل اا تدايعي زفت نس ضروا هكلهت لب هرذت الو اهيف ىقلا اه ىقبت ال ىا ع فوذحل وفم
 داوم فئاتمهلمج رذت الو ىقبت ال لك يبيك قرسودرواهيلا ههلصو الا باذعلا ةياغ رذت الو اهيف ىقلا نم

 ل ل وعلا دن العار ىف دهر كرم اديس كفر تسأر اع .رشبلل ةحاول

 - لب قكوم ليباكد نم ل لاس كبصن تآر قاوك لوك طع« لكني ذء هلي ىلا نب ننسي كس اجو ديك
 < ارزأق كال ابيبج لوب لعاع لع سا ميو عصر وا لاععس رقس ا
 م لاعح ىقبتال-"

 ولام رذتال ”

 نال ل ةسايرفدو < اهكودلوم لاح د حاجب يروا لإ سا سج» كل يوب اقنخا بصن اك ارز ماع

 -: ل ل روصوو ل لاس نا واكلابم ةحا ول دوا رشبلل ةريغم الا نوكت ال رذت الو ىقبت ال ىتلا رانلا
 دج هاد وي قكّنناسكن بانا رشبلل رهظت اهنا ىا حولب حالا
 4 رز رول فاو نطل نو لو ردا عن درك نوت صل ع هحول كي دس روب 2

 ' .هريغ ىا هحولو شطعلا هحال تاتامابك- ل 3

 كتي وشن ىو رشبلل مالروا<دارم ناسا ردا ىلاو يسد لدب فئراكل امكن لرش جس ءرشبلا اوم كوج قم حول

 ىا-< قررت فك وم لب لكل ىقببتال تءارق كب ضن رواج كل كس تييققتامال لي ايؤرمل متنك نا بيتس
 ضبا لين تش رف راها تاك ساروا من تغوراد كيا لك لك ف انيتاروا لام ىلع رشع ةعست هيلع ل
 < لوءر ماج كلاعس وهالا كبر دونج ملعب امو- ل تس ا تش رفرارب سنا تروا لإ # سابق تش رفا

 مولع لاعاد ني وبال دروس لاراب ةخ * لاو تاب يلام اثنان تس رف طر
 يد لكم اننا كولرولاكل وتشرفود لاب لوم ىلاكل ين قالو تمس لن ناك ذل اختر تق طا ذم دج فاك يأ نر شالا ا جس
 . عدلا متناو مهنم ادحا اوذخ اينا مكنم ةرشع لك عيطتسياما - يلوي اكس لمتوب ساو 57

 كوتش فروا. تفص دتتق نيذمل روف ببس الا ىا تاك فاضم فزع ىلا: ل وعم لعج . ةدتف الا
 او الي سرمد 2 تخوم سكول تن رطوئاز حس لامك 2 تس اذا قا ءافكل كل ل قالي جس تقف حيوا دقت
 5 ََس اح وا زب ول وصب لس ايدقكداسع ند دارخل ىك روت



 هالامارسف تآ هج ل” لذ رملة روس مورسأوراب هناا تشعل

 4-2 ف ركاربي مقل لب باتكل باني دعرالطا قرارت لااكثلا تنم دكتاس اك انلعمج قلتأكلا . نقسيتسي
 5 ةرشع ةعسن الا يهتدع انلعسج اهو يرطب ترابا 122 1ل م ىلاانومبدتتق ا
 5 سل ري د لوب ن2 سور ةامدادخأ ى طول تول يك يدم ٠ اورفك نيذلل ةسف حام رشغع ةعست

 بانك لابي نيرفاكلا ةريحو نمؤملا ناقيتسا لج ال اهب نتتفي نا اهناش نم ةدع مهتدع انلعج دقلو نب

 - ليل دوبي دارس
 نوثود كلا لش + ءارم كد امص باكل ترسو د هو اذه كس دوبي لش للا ٠ باتكلا اوت وانيذلا بات رب الو

 "نونموم”روا“ :باتكلا اوتوا " كل سا لو مالسا للئادارم سس نينو مروا كس د ليك شاك تراعن لب ايكوم ماغتلج

 - الهه د لاكرا ركل

 -.اومامضور ليي يتب م لافت كا بكك - لاا .ةنيدملاب ض رم مهبولق ىف
 هراشا فرط كرري ح هتبا رغل ذر لثملل اهباشم هنوك لاح اذه ىا ح اذهع لام ًالثم .الثم اذهب

 دك قم ىك زم حر رط لك“ هللا ةقان هذه ' 'الثمروا_جلص هللا داراروا ربخ !ذءارشبم اه ل ** هلل داراا ذام”_(درك

 ٠ -ايكيم رف جاسر ما ك سا يقل وب: ىفب تمر ثع ايدادخن كن وتشرف
 انشااومجد اشرا توب دارحت لق ولى اس[ ىلاغن نق قوم ترك لي ثييدع . قلبر دونج ملعي اهو

 نوم شداب 1و ما لان لتس لب ايباد شو ب نلاكم لوكس لري رارما . بارتلا ددع طبس لك ددع ًاطبس رشع
 . 00 -باتاجىشار غد

 - لب تك ًاقح شكى ردم العروس ريح الا تك لاكشي كنا كلا كس نييررلك الك

 | عاج ىا نالف ىنربد < كس وزر خا ربد كي دز ربوباءلاسك ماع نيا ريش با رولا . ربد اذا لسيمسلاو
 حس برطقد لو كس ذس 1تاردعإ ل اجلس ند“ كس “ ربد اذا ليملاو ” ليج ل [تاردعإ كس ندين انج- ىفلخ

 لت قتل هاج رابدا ع دجتاس كس هرزمت ربدداروادجتاسكس لاذ نول ذا كيد زنك صفت مب حنان نيلي جس لوقت تيرا
 كاع لع تاقبطت امس مك تك ضو سالب كير تمت لن لاالب تارك ربكلا ىدحإال

 لخبر طم مروا ربك عوتربللا- منت” اك نتج هيواهاكل د ا“ ريعس6 هك >> ةمطحا# # رس «ىظلاك رود« برسم ان

 8-5 ايل كلاب جيس اي نزول لع

 - لو قرم ستروص كلج ا . رشبلل ًاريذن
 دج دانا كتر زن لب. ًاراذنا ربك الا مظعا ىا لرواد لل ىدحاا
 دهس ساد كرارق ل ايجوب بوس بو كرم رو راذنا “كوم ررصم:ر هرم ظل!

 : يب لوك اهنارام ز لوقل لم ترروص لا ءوبب لعفمؤتميل يعش وس
 هس ل تروس رورشوج و7 لاحهتس لئاف كس مق"

 .ةردانم ربكالا مظعا_ّلوم حررط ا تابع ايوكهسسجو ل وج نم ل مظل ؤتبوب لاري ى دحا-د
 -< لب تروس [رورشوج ومب بوس جو كر ذنا-"



 نااار عيآ كي ع0 ا ثرللا روس. ؟ةرعورإي د عشت فج, نمل اج يسحر رو دست زن نمله

 0 لاح ربكلا_

 ولاعه ربك 4

 - لم تا قلي طع نب! ءوج لاه س ربكلا ىدحا-4
 - هم اع اناء بوس طمس دو لرش عا سي

 ءاش نسمه بازع لب هاتي دوج واب كس سب شن ومى ا ا لو قكرم قو دج ورواه دالك لا

 5 -ج لدب تسدورجداج مكنم

 رواج نكسر وك لص ننس لل ساكس نيم م! باتا كوم ذوخاب حبو كل اهنا نيس ضنيرب ف . سفن لك

 ا تل رف ابك لش ةروأ كس لوم ع انلامعا لاب دياب تس اد نت لوالي وودارص سس نبك باوصا روف قي لص

 - كس لب نايك ب ارتتا

 قفاشكي حاص- .ل تسر كلاغا كيت “نب التددتو فس بس مث” خلا نيلصسلا نم كان مل
 تس جو لكل اهو ضن ثك حس لاح يي رواج اًنطوج باذع حسبو لص وم تس للاطلا وداي نلاوكل وين” بسسس سان
 ىتلس يعرف لاهل راقكا سرك الدتسا هر قف مامأ تنس تمي ىلا لاحم اوم بسارذعسس هيو للاخ سرس ووك تروا
 ا وا يلا اكول أ # فلكس مو لس لاوتتا كس عرورف ضل وصافي فق رافك#ي دزه فانح ا نكي ني فم
 ص ارا كسلا لل ايعد نزلي لج فلكم قاف الاب تس دايقغا لس هزخاوم ورق كح تااداب «و تاب وأو تالماعمروا اميل راف 7

 ىلا سوم كس دكت يباعر ىف كلسم ةيبسا فس قواضمب داق ين انج لج فلكم لم ايئد كي هانكس قش ماما تب لا ل
 < لكى ىأكل اما وق لي تيكا بام كياعر ل كلسسج اج ذل: مابا دد يكل الرتسا ح تأ
 | روم موه انوجاكى ورنا و طخاوصسس تم ملا فذ ةبحامو ع لوس تب قربافب ناس هس شرم لتا»

 فالتخا ىلا ا رط كاس لفات الابانومي نرسم اكل ار اغتسل احمل كد تاسست دى اسما ارا واين دمك حس

 هدالعلسرقكاب لكس اتوترم الف لش تروص ا فرص فاخر - قدام اسفل لامكا ناادعب كس نس ال مالم ار

 لامعا شكلا اكرم د ذغاوم افق لاب قب نسكت واتا بجاووكماكجا ناك يد الغد لأي كوم م خا ملم حررت اى ماكجا نا

 ب نيلصملا نم كن مل روادتع قلب لدم اكت ارت وف ولوو تبي ًارواع فاالبخا لم لس ونش لس ده غاوسب ” ل رك

 50 اخ ليمورمخبوج اكرم زاهيروطل . ةوصلا ةيضرف نيدقتعملا نم كن مل ل انركيجل
 كد لوعفم تك ليحل معشق“ ةميثت كاع قءايا ةنوهرم““ نيهر كب ة ارفاق ةيهر

 م 1 موو لول اج

 نا نفل با وول لو كج نالس هلع رخ ل وقب قاد صم اك لا نيميلا باحصا
 -لوع كد

 رمت كفو ذا هتيم برج ايام رفد داش فرط كف وم فو زم اخ نونئاك طي ز_ٌرش . تانج ىف

 ا( نيميلا باحصا ءتانج ىفز# « مهناشام ىا ع باو# كر دقمل اوس اك البار انيتسال مت روك اجا
 ةقزتحاكس لج ىلا لق اشروا_ رتب ىرواانانب ف رظاك نولأسيرول هس ةساد قب قبلاوبا ل اييج_دم لاححس لعن نولئاسعي



 هجرس هلك ع1” ل شرما ةروس, ا ةرسبنورأي هدأ متنا دلج» ندم الجر يسضتحررشو مج 2 نئالاك

 ٠ امام رت نولئسي “نول ءاستي رول اك كم
 ىف” رواتمي [ىا كل لاا قلتي دج هدالطدس لق انطييانج ول عسا لئاكسنج للا .رقس ىف مككلسام

 بلث هس هرلدلا ذااكبش لاس 'خلا مهل نولوقيو "| مااعرف لرش اكتر اتت لل “ نول ءاستي تدج

 ح ناايياكق دارك اخر لمت ارسووروا ماع ملم ابيب لاين قي ا نا ابكى ونيت . انك و
 لخخدي نص ىدما نم نا هب لث ثيدع_ لوب فان تعافش كس نم لاو مولعشسم لا .مهعفنتامف

 ل هس افلاام مولع يب ل كاوم كريت أم ديقم مالك جس كسوة بشرماب .رضمو ةعيبر نم رثكا تعافشب ةنجلا

 يفك ونووريقمروا ديق لابي لكشس ب بااوتب بسس اك كت عافش قلم كلم اكتنذس ىلا لكالاح جب شي انك ومب تحف
 دراكل قرلاك رافكدوصقناوا نيعفاش نم ادل امف يس ل تيب 1قرمد هيتس قا . مهل ةعافش ال ىا -<د وصقل

 قا داينب ىودعاقس اندم انك تعافش 2 كس نيم هس تع ازغن . هللا دنع ان ءاعفش ءال زيه جاتك

 ل رك قرف نودع رواء بس تمل قر افك ل ابي ماه سو لال وم اركت ل الورم ىف ف الغد لاا ل 0
 نكرم قاف ول م -تي تاكو م كلارا [تيرشلا ووري هك نك ل كس نيم زين دج قلوب

 تك فاش حاسوب نال د ل كل ل كسب باع رار قب ةعيهاقق لاذ ل ذم تاودن 6:2
 تاطم ص الي كي 0 كرم زكري كل ل تجرد لدا ن نتصل لذ وم ريفعلس تعافش لش تي 1 اكل

 قتيل مي جام كت ءافشدعب ل باتروا كك وم لبن فاهم ليي سب قزنكن كي وم انتج حس لو انك ريك يطرشب نين تاعم

 الو ميمح نم نيملاظلل ام, ةعافش اهنم لقي ال -.ج تاتإب 1نالالرتسا اهل وملك ل ومودايز باؤلتببلا

 وقليل نام ىت ماهر روا ل وموا ارم تاقولو لاقدر ك ماع سرضن واكس يبادجاكلا نكي .عاطي عيفش

 لل هوم عت صر كم لودر الي رافك دارس حس نا

 راج مر تنتمي كف وذ حس لادوا مهل لصح ىا -< فوزه لخأك مهل لم لا .ةركذتلا نع مهل امف
 ل ريلي كى اروا اترك ومب فوز أب وجو قلت ايا وليس ىلو مروري اجر مش بسج اك يس ري هدعاق التويكس حتئ ار فرط كروب

 -< ات اماهكرقمتسرورجبر اجاب فرظوكس اك لاقي

 وباء أطع أطعءرياج_ لو لوقت خل ريش دهف نحس نازداك ةلوعف رسق لو تف رمز يش نك . ةروسق نم

 الا ةروسقلا نا برعلا نم دمحا ةغلب ملعاام كو ةاءرفابع نءاروا- لو لوقت تكس ةاهر تس ئوضولاو سرب

 . لاجرلا ةبصع مهدس

 نك مان نة ا اهبحانار طوكر اقكردا جس لست يو ترضثت 1 و3 لص ووصقماكل يزم روس ............: تساي 1 لد

 كت اعقاو نحب لب شه ةروس حس لملاك ما لي ةروس ساروا لبتمل ىرا ذئادوا ىلإ لع اهدايز لب لزم هروس كل لاس

 جس: 1 ارك ذاكن ا لامج الاب جهر اشا فرط

 ًاتوص تعمس ىشما انا انيبف جس لم افلا نا لاحاكق د رتل تيياور كنت“ لوب فمللف :تاياورو لوزن ناش

 ىلها تجف هنم تففخم ضرالا و ءامسلا نيب ىسرك ىلع دعاق ءارحب ىن ءاج ىذلا كلمل اذاف ءامسلا نم



 ه3مار يآ 4 ع” ط شرما روس! ةرعأوراي 7 تف ةرلجم ني الج فلعل

 . عباتنو ىح ولا ىمح مث رجهاف هلوق ىلا رذناف مق رثدملا اهيا اي هللا لزناف ىنولمز ىنولمز تلقف
 لجرلا اذه ىف لوقتام لاق ولكا املف ًاماعط شيرقل عنص ةريغملا نبا دسيلولا نا بت تعاور ل ىلاريطروا

 عنقو نزحف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف رعاش مهضعب لاقو نهاك مهضعب لاق ورحاس مهضعب لاقف

 .ربصاف ثلبرلو هلوق ىلا رثدملا اهيا اي لزنفرثدتو هسار
 ول 0 د ةفي يزبك ًاريلو وقل س نا ا < فيش تيياوريب رك

 كل سا# اج ذكي ماك وأ ايكوم نزا طسسريلو را وف را نق رد نقر لوبا ركوب اتنعوو حس لج ايانم نا [رق
 لكل وتجار وا لور ماما ذي دون لكك الوب 000 ابالتترتاسسو نم اكن قاهر عاشو يس م "لي تف اب وا سوم يابس

 واول كل لملك ياس قروس انج لول جروس از بن " قبول سارا 4 ور نال : ايل هرعشم ن رق م كر سس

 ك فس ر[شفدلى ردارب راق كيب د "فرعي حس /الكالاح < ىلاج دب ثوب لبي لوتسوو تس انى لهن انام مولعم رك

 ب نوم كر قس هيلصاسدس ىنر رذقدانب تا

 هللا ىلص هللا لوسر نر ملعي مل ام ىلا ثابر مساب ءارقا تروس تلزنام لوا له لوقنتقربز
 ىلع اربصو ىنورثد لاقو ةجيدخ ىلا عجرف هللا ىبن كنا ليربج ه اتاف لبجلا قهارش ولعي لعج و ملسو هيلع
 . رثدملا اهيا اي لزنت ًادراب !'ءام
 انرماف ربكف كبرو هللا لزناف ةولصلا ىف ادلخد اذا لوقن فيك هللا لوسر ايانلق_ج تيدر ل ويرموا ترطح_ا
 رواد لوم لزاث لبي توب اذتبا تايآ ىلا ذنبا ككروم لاا لاعرب#م . ريبكتلاب ةولصلا حتفن نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 كس لزم روس صح رقلاكش ري وروس شم ادم دعب لس لزم روم لو غاك م ةروسسل حس ل ناقناروااوم ل زان لس دعب صح لقب كت رروس

 اوم لذ رعب

 وكونوا لس دجتاب تيسادوك وتشرف لو لع م لي اره م! شي رقم امك لوب دش الاوبا ف لوم ل ذان بحب رشع ةعست اهيلعته 1“
 ركل د آل لايك وم تب« تروا نون وليش رفا لكل ناكل ذب ككل اابي فذ لالا رولا ودارت سس هَ دك تاب لي

 لوم لاذ#خلا الا بحصا انلعج امو باك لو: شلك ش فدا ياك
 هئاغ مكيبت ملطات لع دز ردح راس ش بز _ةوبم يامن يكس راع ق2 نونلا نقفسلا

 لاق ؟منهج ةنزخ ددع مك اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا او ء اجف هلاسن ىتح ىردنال اولاق ؟ىينهج ةنزخ

 هيلع هللا ىلص ىبنلل سانلا نم نولئاق لاق ل /اياررفذ_ٌةراق قل خت “5 رشدم افحص ىتوسب نا ”تيآ .رشع ةعست

 ك ةرفغملا لهاو ىوقتلا لها وهتررطىا .ىكع ابتاب انرم اي ةصاخ باتكب انتاف كعيابت نا كرس نا ملسو
 . هلرفغا نا لها اناف ىريغ ىب كرشي نا ىقتا نمف ىقتا نا لها انا ئلاعت هللا لوقي جلب ثييرم قامت“

 2 اهنسوراو مذ كت وتب صنم لاب سي ارك تيدي كش رفروادجوب لس قو شم .رذقاف مق. 4 7 0
 2 | لكج ل توءارتبا- لي ار ؤ سدي ماها كس تيصحمور فلو وكول رك وجي بس مار ا
 تملك سا لي لوكس لورسود حققت دب لاذ كلا ربكف كلبرو -اارفليكركذ اكت داشب ردا ايك ا يكافتكاري ةسادذ

 ا ضع ل ترم سرقت و ملظختىكرثلا ليي < الفاو لامعا مانت كب ب انكم اديب فوخروا كرز



 جالسا 4# 2" زج ٌشرملا ةروسبط ةرسبو دا هووع ١ متفرج نال اجرح روج رن نملك

 -< ماكاراهةرابلاو نالعااك ل ايربك اك ارجإب رواردناك ذارف ومب تس ركرظنب تاءاهناروا

 كد رحل مرو ق# . رهطف كباب و... :س ىلومزادتا شاب .رسود ليا لافص كل شنوا لورا

 نرتب هو نوت لوف كد هيك بج دوا ارث كسوزإ 2 نا: رسم اذ ارغرحب

 ناعب نالناع كلج لدارم لانس كس سن ملا ضب كب يسم ور لادخج كن ايي كس لاا كك سا ل
 لدا ريا كس سا وكر زيهم ب لمكيسس سويكوول [ قمتم ىونحمو ىح او رمال ل وعر كلا حس قري تسب دوا ةاججل

 - ليث ماع ماك> اركب اخرج كا باطخ لي تايآنلا- قرم سيئر يشل ناشر هاش لس سا لاب
 ندم لتس تينا لدبانركتيرشرب لورسد درك ملك الضامراكمروا ىزعلا ولدا ليم ل رثكتست نسمتالو
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 ناار لاا كتن ماكس تشاد هرم وربع نا لي 71ش تاك شموج لكل عك توقع ربصاف كبرلو

 نك 1 حر الصا كل ورسودروا ىلا لش تاي
 « للم قتل لوف رفان فرص كتاكوج ناو تجاذب نو اكدنكك وحب روصيب_ ريكو كل كح ناولاو سادس رقنا ذافدك

 كح لب رزتوفكس لوتتقك اراوربتامرف نكي
 م ا نلاءاسو اس لوكس ات آديتإب لاخر ا اليك ت ثيبب ك- لاءاقي نان رجل و . تقلسخ نمو يسرذ

 لص ات احا ايكر اماني لل بردو قس اناس تمن قواينددوا ات اب اتولكا اكيساب نيسادج < دارم رخص نب ديلو لابي نع

 م هيك لا# دام لائأ لب - ةيجوم لد تلق حس كلل تاهل انوا كتان دلو لن داب كس لوكس اكس بمالك

 هد لانا لد لا

 تورم ب لوس لس لا تس مهو كف د« ادلا. ليتنا م .اهةوهش نسينس و٠٠٠ : لرك سنو تي ا ا

 وكن ا-تسدكع الاجل 2 هس تاكم اك تا لفن ذروا تاج سالب ل لوعجروا نولفك تم ردع اسكس لورظأ
 ابر شرى فرب تاووو لاردادكب لقلوب سيور وب عما كر نيد اتاردا قت ذب سن تسد ورض اج لت

 ضغ وك يلرورض ل يتقن كح لحس نقل ةنس رب رك تلك 2 (رفوركذ 7” ين وتقبل "بج لو ترض 1
 -<- تبر لب رلى وعدي اجركاداايك دق تاك وتقر وج وم

 ناني اب تنج ىلايخ كمال تب سئ تزكرب هسا قع فلام اكل وت [ىراجوو بج كتم . انتني ل ناك هنالك
 -ىد ناج ل تلاح كرو تلذى دب قئاومب عر ورش انومبيلاو درج وج جب كس لما

 - لو: مليا كبناذع يس ل اج ركوة ذج ياهي كسر ذددايام راق ركل بع اصم نري زدت شن هقهراس

 ام جاك ا لع لير قرطكوم ثاتمركن عنة قاكفب ترضخ ريو رملي . ردكسف هسنا............: لتس ايخ ديلي ديلو
 هر قل وج #رعبت اخت يفي ترضخ ردا وم عب بس لوب تاب كى ار خدي ف ايكوم ناس ديو رك كاز نوم



 ه1 ركع 4 كا" زج شرما ةروس ل ةرسأورإب م مشب ةرلج نار الجرس عررشو مج تنل اه

 ' سل كش دوارعشت نآرق_نوبافئاو تس تناك و ارعشروت لكى وركوي د ترك كريس ديلو ركلابكن ناك كر عاشاكي 1

 حس لالا لاب نان رو دابليو وساد هكا ؟ج ةساءايكى رز را ةلابكذس سك

 ل رك ففوكى داري باركت كي ركرا رقااك وم ىلا مالك كب -اهق كبك د0 ديوب ورلم دو ع اه يطا نت
 ترن ارغزاا اتش اجا كران رق عير ول 1 دل تو كتلا اا ىدانب تاب ب كس كل

 رك رس لي كارب د كس افلا - ١ يل سلا قدا دب ىلع ةتنورب هيف نإ ع نال نوال

 ناكر < ابر شااكل ا كتدع كلا ضاغ عسب كس جس رداع ر وهاب لنواب لكي جس نياكب انك داجكن ارك حس

 زك لسا حررط لما لوقو ليظنت و ىا يروا اهو زادتا ثا ترب ناتتان حس داس والعكس نب رضاع ل لوم ليتاتتفاط لن لا
 ثق قدرا نا قع عتس ثوعتروا اكد ال مالك وكاسنج لا ود اشرد اكسال ماكل كايج ل ادبي درك اج 12

 .روكم وج لما كل شاك ا ' ا لكيت سا ىءدلم لل ىرك لوك رفا ردا لوج ساتر
 انا رف بج "تاي

 00000 : ل ركريد 2ك وداجكس ل مريخ اح ىل تسري ل تمزج كن رق
 نولاو لكي 2ك جر حركتي نو ات هيا ني 10-2 اني هارمويس وثروا ىلا ؛داب مت لس ديلو نم. رشنلا

 هب ككاو ل ادتازيم م ربك ماهنينانج_- هد القددايوكن آر قسم لدهودداجهس ترقأحس نة, قيسسا رك اجو نقلا
 < لاجل ر فتش لدي رمل وتسدتس ل جس مالك لانامداجسإب«آالج انجل اا لولبي وج سس هداج كيان 72

 كك "هك هزم اكريلك ركديسر مث: امك بع رقنك سد حس نايباكا ازم ورا كيلو تلاه وقس ةيلصاس

 مب تلاع لست ىقيا هرابود لاك ندب رمي روا اة اجوم مدرك وكب بس ىف 0

 ررط تاس فلس رك لأى كك حررطروار سف كأي ا ا

 000 راكب تيتيحرل اك كك ؟ل امكن دب كس يبلطم اك“ رسشبلال ةحاوسل ” نوا-<س ل
 501 ةررظت نرسل امك ل ذني د 1س: را خررساب ولاوم اتي تبت لبو مار

 ليا كن وتشرفوج ري مالا كر ذود . رشع ةعست اهيل عم... :؟ لو رقم وبك تش رفاو لاثا ل ر ذود

 تتذاطب ىومتمريف ىلإ قت شرف كيا ول كس لب ابك ل الطارف روا كح لوب رفد نا ذا تش رفا قو مررقه عع امج ىراحب
 وحلا لبا ر زرع تيرطح_ جس اندم راهن اكسو ىك السا قت رك لبي هرئاد هررقم نيسان هس انلسرك كي تبع ب لب كس تدآقو
 كح ل كوري ليتك لارج تررطح_ تلح لاذ للاب لم كي كيلر و ةعدس نع انك ننام كفن نونو
 رواه وسروادنس هلك [_جسايكررقش ماكل يأ حوض ب لب لانا مرر لجن ىلاعت نت ةلعاسب سير طق كيك شراب كل
 عررط عررط مل كس لويخ ود ند لات نت حرر ا كح رك ثم اك كنك وس لوا ريت تلح رك ماك اكل. وب رواتب د ناك
 كب ا طدوا كو عر ماخ كي كب اذه قاختس دع ف بدلك ةلحاب كس سئلت شرف ىت كيب سو كرر قب اذه
 فيطاو لب بحاص يزعل دبع اش ترضخ سا لكى كر ويك ءادحت ىن ئتاروا كس وم روما. شرف سن اري نتج زاك يمنا
 -: لي دز عطقدت اقع سس لبي نم اكدءري تملا كحد اقنع بساذذع لوك افك كس ايار فدا شراي نس قون هت تمر طر واس ايام رف مالك



 ه1 يآ 4 2” اج شدللا ةروص ا ةرسفوراي هوه متفرج, نيل اج ريبضتررشومج 2ناملاك

 وكر زفل_1 -اهناموكل وربمج دصج_ ته اننا وك وبال ى لامس 1س" ا انناموك ل وتشرف! انناب ثداصولج اع ”_نال ناميارب ثلا
 قلتي لس نت اقعدوربروا لو عمار فرط كى أ ادئاقتع ىلاب ..انعكر ديلا” 9- تلج 28 تم يق 0 ش

 يقولنا تاروماي- هس حس تايبنما راي دوا حس تارومار قلخأك راي نيل لوو سس لامعا قل يرن تع نجني شي 2

 5 ليي مالماراشوو سابك ات ا كفسدج بهاد كس ناك سي بلل
 جري روا مثلا تيب عر 0  ذور كس ناضمر_"-3 و[ اهيا تمصاق ا كلو زار .ركراركا كت داش

 -: < ىرورض نحر داقنع كفو« مارت نا ه6 تايهنم لتر تع
 اكل وميت, ملكا تبق لع لسا فورعملا ىف نايصع ها قروت اان رز! ناتي - دالوا لتر فلو لق ؟- تايرفل-١

 بس نار ولوج رقم شرف #يأ ليا يوري يا كيا ناكر كلس وب قادت اتعود سرر ط لا 31 آب رو اريل نتي ىلا

 تاكومم كل ام ما ذب حس بس قد شر فروما, ب لاس ديح ولو يقع ا ذب لع

 اههضرفاكركن يركز وم سماك. من” ذاخ . مهتدع اهله اهو. : تسلك وتشرف ارؤه ار نر ذود
 -كح لي اه ثحب لد لد لم لباقم هس شر فرب كن هي تا تت 2 ايل ارامج ايي لل لورارثب م ا

 هوربش الب لحس هي ل اع اك ب اوج كس تع آلا نيو ينس ل لوب اكول اليكأ رس راس كي 3 ةس ناب كي

 عررط صاد دقو يك كرست حرر سريا مولعم تت ”ذاطو تولى نجل تش رف هدب شيل 10 امك سد ايي را لإ للا

 باكل الع تلت يب لوارخت ل اروا_هتساترلا امتى أن وكروا ساتر زركن عنو[ عفو 36 لك راح لوري دارت
 نامماكن تمرير كوكو دواس قل اطمن معرس نوباتكى اع روك هقاوروا حيدادحت كلغ. اجوم ناقياكتياقف كن 1ث

 1 ليؤب لوقو حرستا نرش وشر وا كة اجود لت لوك ناي هس ناكل قت نجب لاوفدد ادا

 كح سل ناار سااكوم الكوع قم قع لوبانل كلامك كيأح لو كتوم ليات وفود لكن في لس باكل لا

 ري ميج و قرسود روا- وم ايكوم علاض 07 رع نتاع تروج ا قات ل ناب نم دعو جلوبال كن اارلا با

 قي فيق قروماروا حس تب هوااع كس لا_ كت لات كس توق ومش ريغ نول كنا ولو دعيي كس قم
 مءازمتاوراك ادارمس ناقيتسا ظفل لم تع أي اق اؤب ٌقوكاكراكنا ساي هس نا 2 لا ليث تس اج نسب سس لوباتك كنا
 د رباط يجيك تاكومنك

 ىلا كري ليا سيت قلتم سيمت ود كك قدي سمن ناميا كس ناميا ىلا ررطىا٠٠.........: كو ىلد أين لي نامي
 _ يزل عع حس باكل باكي دوج واب يقي ترضت [ل اجو قوق كن اميل اكن لا تس انا لس تيفي ا دون ان لس باك

 نومضمين وكب عجب كى وم ريجت كرست - لع ىك ترب قي ارورض كل ساس اوم لس ءاينا دعت قو كيس آ قرب رك

 نقيرولاهتاتدج.فاضا سن ناميا كت يك قاب لم تنروص ا قات تكل دق كى ا نالوا انو< لان يب ترضخ[ ْ
 -ة امو« عرفت كل ناب لوف ورك ناي داهم باق ريال كك ديل انحش نس جس مات وت ايدج رك لي يفكك رول تيا

 تروا لون اجومرككس ون لت كرب لس ل اجو رجا نق كس بشو كوارع حس لم . ضرسم مسهبب ولسق ىف
 نيم كرر كيأرس ل تروص اه انو: درع ىف سس لشعر وا لس لو: با فأول ل ككروا د لن تس اجود ةرتمو ب ذي تن



 هاما و ع0 ل شدملا ةروسبا ةرعورإ هم ةرلج» نا لير يفت ررشو لج رت ناك

 ناكل كلاوك اك اروا كيش باكل ئاروا نيم _ ل لب ت ناب يروا لوم نيام لبر ي دمركل يي كس وعجم درك وم لوك

 بج قوفلف اكدوا نيقلاك# امل ئاروا هس دامك روى 1 فكروا« نيقلاك يو وملك ايلا يك بكام كب وكل ونود اي يب رف

 - ل لت ابداع لق رج اوم مولعص !رك ويك للا الحب تاب كيس هي لو: لن ا ضوراد كس نر زود. هللا دارا اذاسم
 - لإ ةسايرف لش باد

 ميلر وا_ جس اجاجوم دارك ارهتسادب حس لتجس ىلوم زج ىن ليا .هلا لشي قللدنك 1: تاقدعاركاع

 نايا ةكس ساكس لوم بستن فس ار وا اتومادخ فوق لن لد لم جس احاج وم باايهاكر وا بسإيعرالف نانا تدرطغلا
 ىسرشم نوتشر فراشي ك هذا وفل وب جنات دا ثا لع ىذ قوت اب كم اكد وون وت انمام تن دواس لوم لات ل ناقل

 ؟اكوجانتكل معاكراصناو نلاوكارتختأسكس نا ليا كح ومب عارفا وف تش رف ل جتا مولع ى ادار

 لكل وكول لسا وصي وا ل نوب هنو مع ارز دعنا مروا نوف نبل رام تسلسل م تياور لمس

 3-5 سن موو ةس راد ذك اي ك6 تدك اي لدين لكك تش انك ناي لاع 141 تكتب ترب

 - ل دزاب سلا رفانركر ذعس ىلابضغي كول نة ج كر نأ لو تل وم ترك ترتر دئاو زل قع قكاضافتاكل قت“

 م لب زج كاانلاا كذب لك ب فج لع تم يقم كل ين تس امر ف سس دم تس كول كم الكيس لوم سس رمقلا والك كس
 ملك وززجج ىكيا كل لا - كورا لع تم ايق ماجا كار ؤ للا لقد دوا كوم تبدع كي حس لبن نا عر ذود لي املا هس
 متم اتسم آل لارا نومك ياك ايفو وشن ايند لا ءاننك ان اكد نادت انج د لش بس انمى تب كح تم ايدج كاك

 هك اقتتال ترغ ةوكايند لا حررط ىلا ارك اجومب ضل اذ قمل عب فرط كن احبس دن اك ك لاهي كف اجو
 ملاع ساروا فس اج كس تار اناجوم متشاكملاع ىلا اي ولك ريتا سسكس ناووكت ار جنت ج تدب ىلا لي فس وج فلكس رونم
 -<س باش ذاب ليد قرف روم ترآ

 تبلا_< جر زك وقاوو روس جرش وكن يما باو .نيميلا باحصا : ندمت ب اىصاروا نير قم

 نير وفك لس غر ذود نومك ص الغ لب اوم لاش تينت يقم ل لس طارم موه ايبا لج تم كس لل امشلا بس اس١

 فقوضكس شعر واجر لع ىلإ ديس ى ل باين دروا هلك س بئاج ىئاد تشي كش ؟ترر تو و قا تسلازورلول

 لي تاب كس تنج كولي - كوم ل تاب تيس اداكن لا قم انلامئ ارو كس لوب سطل بي لير تشب تس ىف اد كس شرعى
 تفايرد لام كلور كح وتشرف اب حس سرسود كيا لبي لب 1م اضن كى راكي روامار 1 الود هس و خروا قداز 1

 لابي تو: وج بايماك سا لج اينو لايملك لومب كلط از تس اد هارب حس لوداكبنكو وغرب ومب مولصرجي وا لح لي رك
 حررط كن وكول سر ددتبلا_ىلرت كل ودنب دن« نايت نت اكشنا فس مملح لي ركن ئايب لاح انيا اك ايند وو - كسب سسك لع يزود

 0110 بسروا مل لج تضر لي لدلد كس تابشرل ور لش لوتبك قرب رواد تك يثك ف الغد نق

 وح [لاهي- بن آريرس رع كت ومسك ك كل ابي تكس يالطجتلكتاب شاش الاد ذس 1ك داك نانا كوم لئن
 يد ناج ل تلاح ىاروا سان اب تس لامر فان كيمو ترم لب اينو كتم سات كي اطول تن ايكوم نيقيلاكل قاب نارك

 #اذر ان[ عر ذود كس للا



 ه*ح ارسم « 203 ثرللا روس ةرسأوراي هه متخرج نماذج يضع ررشومج تنام

 رقمك ع عرورفلاب فلكم رافكل ساب دوم ليتم افي حس تم ل.“ 7 مم حا قرف اي ةانكرافل
 ضو باع لدايزرلان !زعرعومت اك لامعا نا تس نار دايز لكبازععسرسود بازذع ليأ- 4 نوع نت وت دول

 1 ذ- دم عرفلابفككريغروا كح باذع ٌلدايذ لوم بل اوريو زانرواوم بيساك ءازطع ستراك ورفك لو عررط للا بس
 وكرت ةرتوز شى ليسا لوم كس لا لدين كب ازعنبلا- كرم لبئأب اذع لن عر ورف نارك ومب ب تم
 تلينسا لرب نع

 67 ول ويري عا ومب لد و وناس كر وااكس ل لشرافس لوك قتلا . نيعفاشلا ةعافش مهعفنتامف

 ليزاو 1 لكادخ ناريشروا لك روشاك ترو | رسب "راو قا ننس محلي - و لات شك سس تسر

 ايي يك فاعرك لن لاسر يشم مو - هسا تال تقام ةلواسك ب دبكه ل صل ا
 جس لاونج و كب ابن لت بزي« ارقد مقدج اتاني اف ةمد لإ كمال“

 ل لاو يقل يود كت كا تاع ليتنا تاب كرت ٠ ديري لسبع :ىزاب تاب ىزاس نت
 لزنت ىتح هللا لسر ىتوا ام لثم ىتون ىتح_ ناب د مك اجاكس هاب اجدادنا يح :ءلك
 قأرلوا- تررورض لك ادن تنفايل ل ناديك سوم ليا ذكرب خللا الك - ل نس افلم بادج كس آ هؤرقناب اتك انيلدع
 ترث ؟بازع كولي لس يبس لضرب لبث اع نايف كس نع رت كتم كرو دوعن و ل اردن
 كل باك قتل يارب دج يروطس تنتاك تسافر ديب لإ جس بلطاك قف الا لك برا تع

 آ آكس بسم اكركما ناري كياج ملا 0 ارث لكك هةح بسن راسا كاطيود < قآللا عفو ىكيروم شكر رف

 ليس ىرشا_(ط نك الطاعات ملكروا ب حماتك تمحى لا تديشر واس حلاتك قف روا تريم كرا دا كرا
 -- اتركل ياعم لب اطمكس ىا-_ع فاو ع تن ايلروا تيحالص

 لوقب وكلا لج وار قرد اكسس ؛ تدلل بج ناي[ كا ناكقتانتكماخ لانا . ئرقتلا لها وه
 نوفل ريك كروز[ ك ع لاري قوم لا ف قو ترضخ اكس تهياود كلا اء نب نأ كه د لكم انك ل

 نا لها اناف دبعلا ىناقتا اذاف ىئش ىب كرشي الف ىقت نا لها انا لج وزع مكبر لاق لاير فداشرا تراهكيب تحاضو |

 ارفف اعمو انك بسم: !رّدلا ها . هل رفغا

 تي لاا نوي ع كتل ذآ عض ف ف لالا روز ردت ندع لوب: كلكوط قل اه
 هواي وك ويباع سابك ضع مرر و را عاطل

 5 يس ماك فرطو قالخا لم لاقروص بسس نلا-ةافنج تمل
 خل وةك ت ادراوو لاوحا كل كس سس ارو 11 ران وع ل نسا سانا ةركذتلا نعمهلامف

 -ح تمل ل ر



 ماع رح 01 © ه3: ةملقلا روس مقرا هلو متفرج ني الجر يشن رم 1 1
 تاكا فاك داكار نكي ا كاوا رالالاا511301ك ئاا1 اوكا ارا كا . التكتل 151 او "515 اسلاك تكساس تناصر فا يوك اللا نصل كك يضرونا ىلا ٠ اوكا هالتك

 2 ا 0 22 ةحلقلا وْ ن7 3

 ميِحّرلا ن ٍنمحرلا وألا مشب

 ” بو اَهسفَن مول يلا «مِةَماَرَللا ٍسْفَنلاب مق اَلَو وَما موب ْمِقأ ِنيعَسْرمْلا ندر
 رفاكلا ىأ ٌناَسنإل ٌُبَسْحَيأ هيلع َّلَد َنْدَعبْتَل ئأ ٌفْوُذْحَم مَسَقْلا ُباَوْحَو ناَسُْحِإْلا ىف ُتَدْهَتجلا

 يوُمَناتَب َىَوَسن ْنَأ ىَلَع اهم عم َنْيِرِااَق اَهُعَمْجَن ىلَب ٍءاَإْلاَو تعَبلِل م ٍهَماَظِع ْعَمْجُن ْنل

 رجْفَيِل ُناَسنإلا هيي َلَب ةربكلاب فيكَ اَهِوَعِصعَم ذاك امك اهم اَطِع ُدْيِمُن أ ُعباَضاَلاوُهَو
 هوي ىلم َناّيأ ُلَبْسَي هلع ل ةميقل مَ ىأ عمؤكماقأ َبِذُكُي نأ ىأ ٍةَرَدُقُم نأ ُهْبَصَنَو ٌةدِئاَر ماللا

 ىاَراَمِل َرّيَحَتَو َسِهَد اًهَحتَفَو ٍءَيلارْسكب 4 رَصَبْلا قرَب اًذاَ بيدك زوارها ُلاَرَس هنهقَمْيَقْلا

 نال وَما ُسْمّشلا عج ءءْوَص بقدَو للا #ؤوَمَقْلا ف َفَسْخَو هب ٌبِّذكُي ناك امم

 الك زارها و رََملا َنْيآ ٍذِعَمْوَي ناسا لْوعَي ةَميِقل مْوَي يف َكَِواَمُمُمْوَص بدو برغملا

 هيف رتملا بل ٍيَمْوَي كبَر ىلا هب ُيَصْحَتيًاخلم ال و َرْوَواَل رزقا بْلَط ْنَع جد

 لب هرخخآو  ِهْلَمَع ٍلوأِب (ؤَرخَو َمُدَق اب ” دوب نانيالا زبي راجت هر باخكو الخلا
- 
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 لَو هئاّرَج رو اوما ابل از رح هاش "كربصب هسفن ىلع نانا

 ل ىلاَعَت لاق ُهنِم ُتلِمقاَم ٍةَرَذُعُم لكي َءاَجْوْل ُئ ' سايق يع يلع دعم عم :دة ُةَرْيذاَعَم ىقلا

 َّنِإ كم تلقي نأ فّرَح «ةؤوب َلَجْعَتل كلئاسإ هزم ليئربح خاَرْف َلِبَق ناَرَقْلاب هب كل رخال

 ةءارقب كيلع هدارق اذا اذ ل هه ىأ هانا ك1 ا م د ع

 دو مس َس كةددم تم 2 ةايكع اا تا ب 5 ةع 1 ل ول م لا ست ف در وو

 انيَلَع َّنإ مثأَرْعَي مل ْحِمَتْسُي مل ه هيلع هللا ى .ناكف هن ءاَرق عمت :2:ةنارق عبتاف ليث ربح



 مهاجر تري 1 ب »ب ةملبقلا روس سورا 2 مت طم نام الجريح ررشو مسج تناك

 هللا ِتاّيا ْنَع ضاّرغإلا ٍتْنّمَصَت كلت نأ اَهَلبقاَمَو ِةْيآلا هذه ّنْيب ُهَبْساَنمْلاَو كَل مُيهفتلاب أ. ُهَناَيَ

 مز َةَلِجاَعْلا َنُوُبِحت ْلَب الآ ىنغمب اَئفَتسا الك اًهِظْفِحَب اهيل ةَرِداَبَمْلا ٍتْنعَصَت ٍهِذَهَو ىلاَعَت
 سمسا همم م ل حل ة:ا ص دلع 8# ها للا 21 ع ع مل ” م دم ها 5 2 2 2

 مايا موي ىتي عا 00 اَهَل َنْولَمْعَت الفلرخألا َنَوُرْدَتَو نْيلْعِفْلا ىف ِءاَيلاَو ٍءاتلاباَيْنُدلا

 ِسْوُبعْلا ه ةديدش حلاك اا ةَرِساَب َدِيَمْوي ٌةَوجَوَو هربنا ةَرظان اهْبَر ىلإ كلو 2 +« رضان

 ٌسْفنلا ٍتْغْلَباَذإ الآ 0 رهط اقف ربك ٌةَميِظطع ةيجاذ د ةَرقاَف اهب َلَعفي نأ قوت ُنظَ

 مكس

 ككل نطو م قري 23 يقاز نم لوح ْنَم َلاق لِْقَو يلح مَع دوال

 دنع ىرخالاب هْيئاَس ىدحما يأ يملقاّسلاب قاسلا تفَتْلاَو اندلا قاّرف هج ذقاَرِفْلا هلآ كلذ ُهَسْمَن
 عم ٌقْوَسلا ىا «ؤقاسملا يِفِيَمَوي كبَر ىلإ ةّرحالا لابقإ ٍةَدِشِب اَينّذلا قاَرف ةّدِش ثفتلاوا تملا هل 2 ء 6 وبال + ها سد»-د كيوي مهسص "4ع نم يرث نسل مق 1 ٠ نأ عرب مام © ا 20

 قّدصالف هير مك ىلإ ! ُقاَسُن ْمْوُقَلُحْلا سْفَنلا ٍتْغَلَب اَذإ ىنْعَمْل اًذإ ُيِف ٍلِماَعْلا ىلع لدي اذَهَو

 4 امبالا نع 4 ّلَوَتَو ناّرقلاب َبّذَك ُنِكَلَو َزَصيملو فَدَصي مل ىأ "و ىلَضصالَو نانسنالا

 ةَمِلَكْلاَو هّبيعْلا نَع ٌثاهتلا ِهْيِف كلل ىلؤا اًياَجْعا هِتّيْشَم ْيِف ُرمخَبَتَي 2و ىطمتُي هلْهَأ ىلإ َبَهَذ

 كلل ىلوأ مث َكِرْيغ ْنِم كب ىلوآ َوُهَف ىأ *”ةىلؤأف ُهَركَناَم َكّيِلَو ىأ نيل ماللاَو ٍلْعِب ْمسشإ
 ىأ عِئاَرُشلاِب ُفْلكِبال الَمَم هز ىّدُس كل َرَتي نأ ُناَسنِإْلا ّنظَي ُبَسْحَيَأ ٌدْيكاَت ضو ىلإ واف

 ري ادم مر

 ناك مل مشرف ىف ُثضءاو ءب ا ىف ية ذاع ىاأغلي هلا كل! كنا

 َراَص ذل َّيِنَمْلا نم هنم ٌلَعَجَف : َءاَضعأ َلَّدَع +9ىَوَسَف َاَسْنإْلا اَهنِم هللا قلخف ٌةَقَلَع ُّيَمْلا
 ها هذ راد ريا 3252 ا رقد م 2 يدم ل وب او الا ١ اقلا ردا مو كن 1

 هرات ناَعِمتُجي 4:8 ىثنالاو رك ذلا ٍنيِع :ريعونلا رد ورا يحل حطب يا درجت رح قلل ءادنتك

 وه ع<

 َ < يحي نأ ىلع ريلفب يمال ذهل لاَمَمْلا كلذ سي هدرا ماب رك رشف

 ىلَب َنلَسَو هْيلُع هللا ىَلَص ىَّلَص َلاَق + ىتْوَمْلا

 عيحرلا ويح رلا هللا وست ل ب[ اج لت ىلا جس يك ايق هدوم 0 0 مش 1

 لك دوجواب) كمال وا ةيساوج كيب | لوب اعلموا كاد 4 تما سب ماكر( جس هئاذال دبه: )

 ايكأ ايدك لال ولم اب نسج 4 نسفعستل" فود باوج ب اترك تمم امولو وخر لس نس لأ ل

 رورضمكت ) ليك وي 622 ال اورتن د قال تاتي يرعاك( ذك )نان
 بج ق“" ) يورأ حك ور ل لأ لاو عربا هي لا( حاس سل متولى ول لي ) مج تاك ( كس ني رك

 بدئاذم اج. جالي: دف» ل 0000 اف كرفت لايك دوإ 1
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 مءاحا رأت أ هج ح73 ةمنيقلا# روس ةرمأو راي 3 متنه نامل اريح راو مج رت نسله

 ة اا بهج ع تم ايقدارم ) يت 101 1 بذكي ناح دايعر زق بس بوش رؤس ردقمن مروا

 ل ماو دعو اك لبطل [ بحب وس ( م دقي رظس راكاروا قارن قلل )6 بك ند (كفانا مكبس اتي هل جس اب دوم مولع

 كة اجود فهي هن اعردا( [ةس اج داكزاكب رمد تس اسوك اق الجتل زج لل« سد اساس قر وا ورسك كساد ق 0

 قر ل نونو ل شلك ميسان )1 نس اجده حررط كيادت جددا روسو( كت اج لب قشر اك اداريا )

 فنا طي وكت اهب لك 0 يلب( نوكأ امب) لوايرصدك ارك كييك نانا زور لاا( كوم زوركس تماايقيي دوا لكس د لبن
 قولت )جنان ىلا قا نتا ءاكودورب كل ب ذم( شان لك )< سدي ماني لب ”(ت كمي

 قيادونن ناسا ل اك اعاد ا هر اكل .امعا) ءامتكي الكا ب الكتاني ا لل لف 2س باك ام

 رو مضل باكل للاعب - فلا كل قلارع و سة ريضب-ك ل رءاضعا هس ياروت اول يف ماكس سا كوم كبور كرا 18

 لعمر راكب كبت 0 'لايق الفوم ل ترزعم ريداضتا( ترا يبدع دمار 07

 را لارج ) كك اياب د ب ارت( لو ارب شرا حا ربت ىلا ت قاوم

 وكي اروا اني در خضاوكل 010( لع ديس يآ )+ مذ دامايقي( اجت ثدي من رق ؛سا) 2ك < تل ىرلب

 اوتار ح لت ار اسس يآ نك نح ةيدكىامت بحل( هس كراج ب كابا كب تسأل اوكي 1 )اني داو
 الار( كن تح اي دونرجب كن تح تي رولي تانج د 25 انمتسءارثاك ل صارت ق) يع الجم قات لاب 13(
 550000 اج يحبس انم لب تي ادوات مآ جعروا اني دامب وك يتقِج ب 1) جس ع ذعس دامني دمك اع
 ح ايند منكي( ناتفتارلكالا قت السك ) سيك ورتب ادت انر /ماظ قوش نزحوا ل تيب 1ىاروا اه ضار

 هج هس شتب( سلام كك لا )ومني زومبا تاغ را( جس ختاسخس ايرواات ل نولخت ل ونور )وب تقر ترج

 قر زور ىلا سرج تس تب دوا هس سك قرط لرارزب تا - نوم( قاورإب ) هزاتو رت ( ل تمم ايف ) لور ىلا

 سن اكلك تن )اج ايكل احم الاو نيد ثور ك تاس ناس لوم سدرك( نقل ) ناك كح لوم( هدرم ب دص بس كي
 درا)<-اناجابكر واه لا علت ( ىزب كق لع ) ىلا ناب بحب( الا تمت الك ) سيئا كرب( ايوب تاما
 ىلا راك جاني ركن امك دوا( تاج وج افشعتس نس راج لس لش )هس ىكالاو ذس ثا لول( ل تا التر

 اع ثيل ذي قرسود ىف ذي فياردا( ع انومب تصخر ايند) < تفداك اج ل باك( < اني رنجت وداع آس

 ناني لاركب هرهوما قش لما لكعو 1 15 < 3727 يكرم كيا لذني تق تلك ن اح )ب

 0 ملا وشن -جإ درك لالدي لع كس اذا لمي بج قوم لفاسم )جس اناجروضت سداسي كو
 نايا توب زان شوا لك قب رصد : ل (نانا) ل ١ لي سلم واس لاجوم عر در شى او فرط نك

 ل )اا »ل ياو احرز رار اتازومدن( عم تامر يك (لا 2(

 - تهاش قرت يكنس ياي مالدوا تير لتحا ىلوارلكر واهس تاتا ف ةرط لك ب اطخ سس خص لس بع غ ناي )بق قرت(

 ان( تحل 00 نخب وجرب( حس نسا كايا قة ابع كعسرم» تلج لاوس قب (قأ١

 حايل( بس احانركل ناك وكن انا قتن_وم تدنباياك مولر شل وظف )6س اجيد وجب لموت ىو لحس اترك يخي نال
 حس ا) فس لارج ايما رولان وخد ورب ( ايل اياك ل 1: مر اسس مررنا داتا اك وج اق شور طقم ل 34
 تشو “خضم ءكي لن وف نتن مظلعوج لل لا تن ) ل ارم تكل كا كين( ب روطابس انه )ء اضع اري 0 :

 ماين رسول وم كنا ءدايك( كلا ا 0 ند تر ايار رز ترروشو رص نع رك( ليخون) يمت 0 و لوب

 ش ( .تلاثلب ترد مفر و د اير 0 ذة حرك )ىو زورو ِإ 0



 مه حارس تيب ( < 8]» ةمليقلاةروس ١ ةرسمورإب كالا مت رطص نال الجر يفترس ننال

 تس لئلا زال ل اتلساجابكى كي رواج اج آد ازال لمع برعم الك تاس مش مسمقا ل 5220

 درر ايدرجاظ نومضملكويكياتسج اح كاهل م ؤي و نحس ألي

 لاي ردا كل لوي لودي زله حس اترك حمال سنوي كم كيت ادخن نثي جذل د ذيص ةماولسل ١
 تلعف ول لوقي رشلاو ريخطل ىلع مولب ىتللا ىه ةماوللا ل لث 2 رفا ابع ناد قئاتركت ماطر قيل
 ىسفن ىثيدحب تدرا ام ىتملكب تدرا ام هسفن مولي الا هارت ال نمؤملا نا-<س لوقن_ لت ررطت . اذكواذك
 ا رواده سان بيغ روطبا:ركتمالماك تنم لوبتروا . هسفن اهبتاعي الام لق ىضمي رج افلا ناواهتباعي الا هاراالاو

 ا امك لايم دايز

 ما ناشر جس مققت نابل تسد جكتكل رك الع مالدو ار زم اع اك نلف نلايعرد كس مالروا وزن . عمجن نلا

 لكل وعم وود إي ع لوعفم ليأ كبس مب يرجي واس لسا قاف لابي جسدت كرت تدابع رعب لس لااروا نسل دواس
 يدوب مدا ل لوقود لم لا هس كبس ني رداقت أرقم اع«! داجايكت ايارعب أ نيرداق ىلبلاوثالا ف اسخا
 لدور رت ناك كعب لوقا دوا نيرداق اهعمجن ئلب ىا جس بوصنسس ديو كف سوم لكن كد قم لنا

 وئرتا ف وزع ادب لإ كسب روتاسك عثر نور داق يلع نءاروا . ءادتب الا ىف نيرداق انك ئلب ىا - < _ بوم بو

 هك ذك وك وي مت قتل فرط كب لطم تي آ جايك راش "اهعمج عمار نورداق نحن ئلسب ىادك
 -لئ تك رت ردن قاب سكس سرد كس الددو راس

 ميج وألا تن جس رتب جني كو 0 هماما رجفي نا ناسن الا ديري ىا < ردقمناروا<س دن ازمال ٠ رجفيل

 لف آم لك ة رز . هيصاعمو هتاوهش ناسن الا ديري املاك رزقت ل و رواج نادم لوف: لس
 هماما رجفيل ةنئاك ناسن الا ةارا ام ىلا سرا ترابك قرد اجاب ادتبم له ل نق“ كسر دص/ايةياجابكم ذا لزنك

 ةئانج_ج فرط نان ارصروا ع لوعفماكل ا همام ظفلد كس بذلك نحل ر وأ كيكو راشاعس “ بذكي نا” نرخ
 - لي تح دارم تمم يقر كسر فاكس لا اابك نا

 رض جضعل وفود لمع لرب ظفل اج هر كراك رعد ىد 1قثش_ تس. اج هردك تلج كيا ساجر هاك .رصلاق رب

 -يسدالتدس

 مترج سك ترروص ا تكف وخ حررط ىا_ دام انلكئ اكل وفود تس تس ىت ليغ ٠س . رمقلاو سمشلا عمجو
 ك اوم لي ديب/ صن ول فحل جايك ايدوا اج ل تدارم الطصا كموجنروا تنييب لئارك ل نحل قاف رص كم
 رارم قضت عم اك ونود للم ناامس آن كي ب و ني ور وني وكل وتوددارم حس لا رم خي ايس كوم لش هأب رت 1 نوم عم“ اك خيرر وسرت ايدوا

 را ران نان وكيف رحبلا ىف ناف ذقي مث ةمايقلا موي ناعمجي كل و 2 اءرقرابي نا ءاطع-د“
 900 اسس زر اج اج_ ررص“ رفملا

 رقتسملا هلرزو ال ىا-  تندذكر ىكال هذ و ا لو رو ماني رن لوقإ .رزوال
 اك ب ريش و لوم لع انلسوم ىكرارقسا تصر رصعروا جس مدمر كبر ىلارواع ءارشم

 رخا امو هتايح ىف هلمع ىذلا ىتسلاو حلاصلا هلمع مدقق ام_ ل كسار ابعنئئاهرباج . رخاو مدقامب



 مءاحارس يأ #« - "!8ةميقلاة روم ةرسمورإ 2 مدلج نبل نع تن تر ل

 < ايلوارمان وجي اكس وخارواانرل اكل سس مدق اهل ضر وا هني وا ةنسح هتوم دعب اهب لمعي ىذلا هننس

 تاج ىلا هفلابم نابي ل دارمءاضعا كس لاس نانا كسك لادخيص كن مك ةريصب- ةريصب هسفن ىلع
 نا لسئتسج اع لرباشروا كل لوب ىئاكغ لك قئاو"ى ندب اضعا كس لومي ؤتمتنفو اس ناد كوم اريج
 ع ل تار كلام ريبج نب ديعس سبع

 لأم كو رذعم ريذاعسم مك ايش ازتعا ن# تفاثشكب حاصرب انبي ل ةرذعم بختك ر ذاعم- هريذاعم

 رفد ل ليسا رهردا ريكانهتتثك لسر مروا ركدم بيب انكساج انا, لايق ف الغ كس تاما ك هس لالا
 ليي لونك تس لج اهكرييجأس ءاقلا وكف كش تدعم كس .يعبتوراعتسا ل "ف ريذاعع ئقسلا" كت ايكوراشا دس
 - ني كاؤ لو؛ كس سك شاع

 تلوم ذل تهت تس رك شوك ف ركوب رع قب ترضخ ايي خا قو كس نايا لارج . كئاسلا هب كل رحت ال
 ايدل ل م دعب طنوف# تح نكن انما لمي هلك يك يامر ف كل سا اح [ قرف لب لوسي حس لت تس الج مدلج ناار كس للا تساجو#
 ندعي تبق لاب 1 ب نيل قط ء الزول اب كبت ل رات فرط كن وم كور كوكي اع

 زيتانتا كير شن رق سن اوم مولعم ل امج نوم هدي ضب اك نقوش لمع ميت سا راس مذ دام اني نب دارو نارك ناو يل

 اوي مولعمو نودي دبلن لب احكم فورم انها

 كي 9 89 خلا كرحت العب آلم لطسوروا هس اين ايدك ل ودرو/ نارك سس كل مارا ضفاور ن :يمدقتم

 ٌقزار مالا لو: في ركاب م ولعت طيس اي نايس ىلا اكدكلاع- جس نت انتي ايدك ذ تك سس«
 لسع اكس يبين دام رف 2/4 اح فيس انهلاو" نكرم لو كاع ورجتم ترد نمو وجو باوجر ولا لري يضل

 وكت يغرو قوش ةوزقب ترضخ [ ل تيب [ادوا لكلا رفواشرا ىو وليس حس ىلا ت ب 1ك ورفاكل ع تاي آ لك

 كرش "خلا كل رحت ال” تيب آل ب لست. اكيمرفن كى واضيم ىذا نايا ساي داج ايار ناب لمي لل سمس ىلا تاي
 ىرلج لم نش دب كس سمان لاما نيس اذن! نلاسنا ارك جار احس هدام لذاك تاق نان ماكس

 يل ىقلتخلا نوبحت لب الك تاب ا” اجاب درك ايبا ريت كحمجت ماتا سس قي رط لمحو ريد ندعي رلد

 -<ساتاجوع طوب م ت يباب مالك سر لا < حس تمم يق نوم

 تايد ا م مرن ناي -١ لذ لام رف نلايب ستر وص عراب كن ايب فس لوصاءايع . هنايبانيلعناوث

 لب مالكف رص رستروا-جس اندم حرر وذو اصفنم نصت نر ناك وصور لبي ل ديت ناب - هل_ترورضت ع لاي د” م ريق

 7 ا” توربو تاكل »لحس ماك ماي جازي لدعرتسس نرخ فم يو ب دوا_جسرتعمر ل وم لم
 “هنايب انيلع نا مث ” م تبي آ1-.1ك- خس اجانومريتتم (نصفتمروا ةؤصتتنوو لك يع لس اىرف تتش لس رهين يب طال لا رس تح

 هاد جس رم لاك ىاساطف لمجلس اتغارب دارم دقيق ح زد عس اج 1ك كفا مداح اي ايكيا رف
 هس لاقت قتلك اهلي لي مالسالا خخ ر درت نام د باقس ار ا كس فذ وجم راظما كن ايي ل ياشقنروا سو
 نواح للجيب مس لا. قوي لن ايريفا رات كل مروا ايايرق "هنا ارق عبتاف"

 ات حل سامح للا فرص ق لشي عراجارا يس اجاب يالا - 22 نام رفاكم المس الا رخل مش كس سا 0 ايه



 مءاسا رستم 8 ”ل ةمليقلا روس, ةرسبأور إب م مترجم ند ااجر يق رشم زن نمل اك

 اب -كس يدرك ايي وك ا مت لد وم توج روا مك ب آدم عراجا انتج قف لحزب نا آر قت بسدج هلك اكد ب لسنا اكس ومش ناي
 رمي اذم اب ومد اقتعا حس د مكتك خراب نلطسن_ لت نتي كل قت نس أ رواه ناي طرشب ملتح اجارك بابك و

 كرهفأ لاي باول ل ترروص ريت ناهي لبر كوع لن تردصكيرقتن ايي تاك ايلاف ناي ىكددواكن اي قلم
 سار ربا ذم نكمل ومج لي ترروص فتك رب نتي اوك سئ مرني نكي ايكو حي انو وصفشاكح م انايب بس ضرغ_ سن لك
 مذ لكن ايب تاس لا تيجتسأر قايل آل هوم بلم باس لب اونها نيذلا نم ناك مش تيت عمت مث كح
 -ة امام ناياكىتدثلا كنا خفي ىلوق كروضت بس كرام قرد

 للفدي يبرم روطلس لو لن لوب للا ذاهبر لتس نينو للي سفن انعم . ةرظاناهبر ىلا

 ( يحالمت “ةرظان اهبر ىلا ” روا_ب رة رظانرواءارتبم هوجو ل “ةرظان ذئهوي هوجو ' ' لقب دي حسنا 5

 راوي داكن ا دم لطب تيب 1 لب - تاي هم ل كلو نم مس رظأرواو زاجورت لتحت ةراظن حس رنتك را: كنارروا اولي

 مكسر ظل ب تخل ن ليا يساجوم وطعم انو مورس تنل ااكرافك س تمي قط 'ةرساب لدمويهوجو ' ” رواانومب فرش

 تذو للا لو تس[ خي رلقلا وا ةدحا و ةحيبص الا نور ظنسياهو بج جاتوه قرعتوف ائفلرب فو لا لن لس داتا
 هذاك ملجة قس لير تحارك» ىنالفلا ريمدلا ىف ترظن < اجاجابأ< اتم ىرعتسمون ر ذل ىف

 نم ىسلاح نا جس اتوب قرعتم ول رز 0 ىلاوك ًاغفاي لب نثاكس تكي دب ج رو نالفل رسيهالا رظن جاتو ىرعتم

 رمقلا نورت امك مكبر نورس مككنا تمي عروب جس ايكابكل مد قولا ىلع فقاوم رشي انج .ههجو هللا نسح

 -ج اهي ومدقعنم عرامتج ارب سالك يروا يا رف لشن” اوسران [س ماو تع يدوم تما ىلاقق داب تيييور كس ردببلا ةليي
 محد و كراج درو ةكوو لؤي لابيب هك ب هتك ىف رز م اع لئوبك  ايكراكنا لي دعإ ل ل زن لي
 فاك حاصل وقب ك_ سا ىلوج ىلا طاغي لئالاع- لح عار ليكي روا ل لعاو وارقلا فرصلس لوب يقثيي د ا سكس

 راطنا كت ماركو تقنع نج لاهور بلطم قلع تاذدارم تس جودك جابك وا اجى داظنادارم سر ظنك د تلح ومب شن
 ديب ابل دارص تا ؤروالمت هس هجر نع ورأوا القرا لتإلرتتر يلدا نق كس لب رك ساشا فرص

 تيوب لب كس رانا ع قرعتمدتاس كس ئلاب جر ظنروا ىلاج لل يكف رك هجو تدب ءاجررواراظمت التويكس

 تيبلا_كس لي رك كت ءافتلا فرط سود لج قارغتتا ىاوو.لتويك حس 5ك قاع رمح اك ىلا رادي داير ليث ةس 1س
 نالف ىلا انا ءاماه يترك اييادمت“اهبر ىلا ةرظان ذئموي هوجو” ملاك ررط سارل ا مرن كل قدس ىرتو

 ّءى رثتز حر تطركى نقرب اجب داجايلرافتنا قرأ جر وه لتس ل راظناروا حت لش . عنصتسأم رظان

 ءاسم و حبص ىف هرظني نم مهن مس ايل ايارف لي لمس لوم قس تيياود لادن انك تنس لبا مجان هس ل اب

 ىف هرظنب نم مهنمو ةنس لك ىف هرظني نم مهنمو رهش لك ىف هرظني نم مهنمو ةعبس لك يف هرظشي نسم مسمو
 هللا ىلص ىبنلا لاقل سكت رك سرك ننال اعدوا قد سر ىكا لو ةارفيىداذءاءاك اريج . ةرم رمعلا

 مهبر ىلا نورظني - لو تسرك غلا عوفرم سلا يودرمنئاروا هللا هجو ىف موي لك رظنت ةرظان اهبر ىلا ملسو هيلع
 قلاخلا ىلا رظنت ةرظان اهبر ىلا مك لو ةسدأ ترك يل ير ني ارو . ةمولم ةفص الو دودحم دح الو ةيفيك الب

 يل زاوواطط ع لكان :لش نيل د انكر ووعي نعمت راو ةرصاب اهبر هجو ىلا رظنت- < كوم تس ل ابن نيالا



 مه اجار تعآ 4 73ه ةمنيقلا ةروس ا" ةرسورإب م مقل, نمل اج سحر روع

 اهيدج_ حس درك جال حل دعك ووخ زوج اكرظن تاس كس و زين لو توم مولخم بس انمان قل حت وتو راظتنا لاهي < رد مام
 راوي دلال رشسا|رسوداكل رطم_ح لث ءامسلا ىف كاهجو بلقت ىرن دقروا اريصب تاي ىبا هجو ىلع هوقلاف تاك

 تجب كاكم ىلاكل ووو ل سروا ّلار لن تييور لك زين زاصب الا تل ردي وهو راصب الا هكردت ال تن آر ىلا

 تعور كس اد < لام لم لاحت نقود جس طرشوتج اندم اكتنفاسم بس انم ناايسرد كس وزود رول نو نش اسف رخو انوه لع

 -وب لس .طاحا رولتلوج وأت يي ور صاف لإ تك كارداع قرف لش تيدردوا كاردا لأوا- بي قلعت يب [كك امج - لوب لاح

 روطل فلك تعور هت ءاصلاهسرسد-يف قاجدم سو كماع سس يفك ان ل آمال كى نكت يور قلاع لكك اددا لب

 لن اند فرصرلب لبى كري < ىداب كك كيد تاقا مانت لب تمي اك يس سبت هس لال كري جس تروم قارنا

 مزالوكاتارشثنلا كل كس ضتب نكي ب كل دامب اهئار شم انقدو مكسب باج اكل الدساس سمت رق آروا _روصقنى فكك د
 ندب لوح لق ناوت سل رشا نق كرا نب تنك دوم ل ىشبا ىلاهت ترف جس انك اي رضاع ورباشوكبع يانرك

 لذ تي ورسم وأ ةرظان ذئموي هرج وت ال آكل ة رفد ذم مالسالار وا جس دوكدن لمن داع سرك اريج تس لات

 كت اببانفوو _ لدم تفيك اكدت د لاب < بجاد داقتتعارب لا كح ساد ل تكل ومكر ترج النول ا فلس_ بح ماك
 سا تبانهح_ لقاك رواسب قانا ساد هس نكات تيد كر للا لاعربج_هيساج ركل ادت شارل

 - لا كلي واتش تالق ابنت اكس هدعاقرمج تلوم نكت: اقع لا تماضك
 تدين فرط هك جو كب جس ايعانبكن ادق روك لين لوم لايلننود ل نار ىقارتلا تغلب
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 تسرسود كيا كس بازعروا باول تن رف ايدوا لود ارماظافلا لح قوررج راها هزعا تتقو سؤ قار نم ليقو

 داو, ل ووعص لس ل ؟6 اج لس ناو ود ساكو تجب ح

 ل ك_قزاهب تعسر سودروا رف نيب قش عالي ليف قاسلا تفتلاو

 < ةقعرن تكبر ىلا ةزد ناز تيران ربا تس قك ”ررصم .قاسملا

 دع اول قو ربي فاك ما تس لاك بارع لكي_ ماكتب ل .ثلل ئسلوا
 انطامابك ريا مالروا جس مال لل ' 'كثلل تيه” جيت لوعفملا نييبت ىا "نييبتلل ماللاو ” رواده اعددب لك قم

 ىاىدكلهي ام هبراق لوقك قا ههركت ام هللا كلالو ىاذوتا. تول كيت امد تا لعكس شوا <
 تك ضررا ل لس ليو سجس لكن ومال ساد شقر وا ايكدنيب وكل "كانك #جيقع

 كردقم.ادتبم ليضع اياك يل داتا حس بس نكي ' 'راثلا كاقب'' 0 'لؤي لا“ يكس كوس ل

 ربقلا ىف كل ليو ىا -ك_- كدب دق رواج كل لس ديلا ناي مكب لب نم اهيوعا تناودكل راو املا ىادحل

 رانا نكمل رو علا يدل لوو

 تلوح كو ةعرطلا وف ل لص ع وم ا# قدس

 تاج ادب باكي كي كاما كس دك ىلركا لبد سدارم روف كت سدو رمل شيئارمدارفا نيجورملا

 عد لكل القا لوك كبت



 هد نعالج نر شرمج ة ناك

 تك 'ىلب مهللا كاناحبس و6[ رفاشموالتتمي < ارب بج يقي ترق الحس تيياود رداقب كللذ سيلا

 نيل العالا ىبر ناحبس ولسان ىلولرو ماا ل زء مااىلع الا كلبر مسا حبس - ل ةسامرفل ايغ نبا( ماع ءدوادولا)

 مك تعاود تسيير وبادوا- لولوي ع ماءادد« خت احانبك يلب مهللا ككناحبس لا ذب خلا مسقا الو روا_ نسا

 ئلب م ”نيمكاحلا مكحاب هللا سبيلا“ لاول ثمر 1 *نوتيزلاو نيتلاو ' ٠ ضرب يار رفواشرا نس وي ترضخ
 لاكي ب نونم ؤي دعب ثيدح ىابف دم كدب تالعرم »روس ررطىا- جس اءانبك نيدهاشلا نم كلذ ىلع اناو
 را را الاي لكوكب لتس اف زان كنك - طئافلا ناك ومب مولع كبي سس لا نجس ايانبكه للاب انما وك

 مه حارس تري 1 4 < ]» ةمليقلا ةروص 4 ربأوراي

 قيد ل تزاجاءاهقف رف تلاحم نايل كم

 راشرا“5 رخ الا نوف احخي ال "لم رث ةروا قل صفت ل اوحا لس ترش [لش “و ئدم ” توسل... :تاب الد
 ثدي رواايداررفركة اوبس ى شفاك تروم قدم رقمك ترث رواه لصق كت الاعاس ىكترغ 7 '“مايق” تروس لا داقاوم
 هدول و لاءاكق لك ازتبا لي تروعرت احل ترس انه يف تم قو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك هس قرم حس رايك نبا لبي نو نيك ١ 0 :تاياورو لون ناش

 ال “ ئلاعت هللا لزناف ظفحي نا ديري هنم تلفني نا ةفاخم هيتفشو هناسل هب كرحي ناكف ة دش ليزنتلا نم جلايل
 هياور ىفو قرطا مالسلا هيلع ليربج هانا اذا كلذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف "كلئاسل هب كل رحت

 نال لك لحهنايب انيلع نا مث لس ب حسابك ا تبادر ليا ام لجورع هللا دعو امك هؤارق بهذ اذاف عمتسا
 50000 'تيتك راونع "نار قلختم_٠ «رداقب كللذ سيلا” روا قلت “3 رضان ذئموي هوجو” روا كناسلب

 < اهاجايكل اعتسااكم ريك انرولبل كل كه انب قس مكى اكسس تداع» فرع .مسقأ ل00 4 رش

 ىلا كووبتم ياك جست داع كل وكول اي رف اعتسا كم لبيد دحتمروا ل رف تيياعر كفرت تا لبن كأي الك يبا ذاق نك
 قات ا- قد سئس. اجا لذ اهكم تك ارت رس ل 2س رك باعك "لزج ردانء بوك 0 كتمت خام نك
 لو لاوعتسا سيم لج لمع نل [ر قس رول ماع ل نررت لوك دف امك لك وززج هدالع يس ه٠« تاك ادج حس لودنب ناك

 - لاكي ماك رول تنجو رباش كل كاطع مضاد لإن عبق رو شنكت عطنا. راق سي لي بوبتس ادت و لإ

 رض كق ودصمو قاصر فروا نك لقعوج لين ع رامكم تلت م ايت ملاعق نفل اهي ............: تس انه لوم
 .. ماهصفرب يس جو كف سوم ناشلاب متل ىلا مدي كت مايق - لن مق يعطق ل كاد ب ندم جس كس لت جس رولا ناتي
 رواكس اج امتار ورضيت رم مكن فوذكم سادت لاهي ج كتياعر كيس ام يلع وا متلو

 متارمود هس تمايق زور فرط اكتم | زامو ثحب لوك حراو تبسانم لن منوم روأ مي كومر ورش باح اكس رب لك

 مان نات حس دابقتا 4 لاوتلاص نلت ىك ارك نس زج قت كيا اجر ضنك امثاههس تدار كن يت بس لكلامك وا
 ا قوم اتوب لوس بجو نولسيس ١ لب تل رش عر اتاروا كراورجنام رفو تابع كمتلارواوم لت فرط لا الي ملاع سرك ا- نب كوم
 روااذي كيب فرط كل فسر كان لإ ةيض رم ةيضار كبر ئلا ىعجرا ةنئمطملا سفنسلا اهتيا اي ج_اناجابك نمش



 "هامات يآ 4 ١)" ةمليقلاةروس 9و إب م مت ةرل» نيم الجر يضل رشوممج نلت
 ابر اترامجب ارم لوح ارب جس راما لووول اجاب حس ىو بتج لك تجار شر وا ىكتيغر فرط ىك يدب كنت لبي تءاشب اونو تااذل ىف اين

 !اتبب لب بضفنو تاوبشرو نلت فرط يك لا كارلا محرام الا ءوسلاب ةرام ال سفنلا نا ىسفن ىربا امو بس

 توج رنمر شرم نس امو اتاك لاري روا تس نكسب رود نارواه انناجارب وأ و زج نلاثوج لت فرط كى وللا فروا سات

 هي لس ليك اتباروا تس اترك تمم المولد ون يي لس رك سس ضالخلا تنع ا لتر هت يلغردأب هس اترك مالم يس ا دوا
 همس با# اوك ا ليد انئاج لع ديك ويب اك ئارواع حالم اولي 9 2 ور ارت الف ليم مكىلا- الن

 قب اتركك صال ريت وا لاري لع ىءاينر سن انباكنلاسنا توم عي تررطفرلا تنس تنام وك مدبا كت ليلا لوكس تب انم
 - كدر ما نادك تمم يق لبي تروض ني رت لما روا لقا ىلي وج سا زج

 كس زي رك ناادوا ايكو ماروج اكدت لول د بج كج امج وسير ناش. ناسنالا بسسحسي ٠١ : ترث ل ارك ا كرا

 هس لاك فوم مولخمل اوم فتم اب سان لب اج يسد ذوج كس راك ررط سابا العجب قف كس و: لا شدحت اسكس تار كس ىلا ل
 دول رول ريمكس اتاج ابله رواجئروطل ل اسيجتس دارم ندب مانت س دول دول هه للي رك تروي رول ننام فتك يش تس اءرف لل بهاد
 ناناك < 0 ااتبري لج- < جوم لكشمو و( رم 2 رابح لاكروا قرير ودان دو 1 وب ىو ع اإل د زج 0

 يد مع 5 هم 8 ها عع 5 - م 4 1

 دهس رداق ل ءاجردب بي ماك اس !ووهتس دافع م يل لاشناذو7 دوا ل متم 58 يداه احق تلاد لايتسكي احقداس

 حس لووك حر وا تم ايق يقم . ناسن الا ديرس لسبب 0٠ ٠0 .ج لذي تزن ل ب لس رؤس تمي

 اكوماديب فويس هذ الهنب للي لوداقتتعا كب ساتكب اص لس ساروا تم يقر تن اء ل ىلاىد 1[ شتر وج واب لس فوج تجب

 نايصداكت مايقلياتباهب ك- سا- كد وم ل لافع طروا داذ آء ىلا بس قرول دوا اكس اذا يلج لك ارم فخرا
 بكم داني فرك وشم هج ضرلا ةداووفم قرار عز ورنا لإ لال هنافو نان

 00 يلم ةراب دذ مل اع آن يأ ا

 نك. لف رمال او ننام ل 2 بك مايق راهو كس اتج ول حس ولاو ةخ اوكت م يق ل زاد ا ضار كنا

 ل اي امنع اس لب زج هو بج ثعفدامت ابراج و زج نس " رصببلا ق رب اذاف ” < باوج حس 1؟ةابآل ردات نداك لاك
 اج ومد ولبس دنا كلج اج ايدنج ست ةروا كح ستر زل آلس ل رتقروا الج كتلي كة اج هداقباكب مد كيا لك
 بس قاب جروس ايكدن ام كياددل انج دم |بتتجا ودا زاكهنتكي دن يوكن اكس تك باح قر سر علوم ك لادا  صبت ىكرن اياك
 لو ةاءرف تملظا “كس ريوكتل ابك ءاروا_بس““ نار وكبت ”ىراخب ثيبرع_ كس نوب لي لاح ىقت كيال ولود_اكدم لاع

 هاني لج لوا جر عدل لول اب لاب كيك ن6 دوو بج رواد رك رات اكنلد لاخر 1ث . رضملا نسبا
 كح قادوا ع انوهرضاح لع تلادع راكد دوري طيساوب سون 1ك ركل اوسدروارتقوم كنك اهب دن تر 1 كوم داشرا؟ كلت

 -ك لبن اه يس دالتج لاما بسدب و لي دصتبدلك_ ١ك رف لعبف كس ايدي وج كو اندم ليش ساس

 تباع ناسناالا ؤبني قاخأك نير ضنفكا .هريذاعم ىقلا ولو ...........:©س توك كريح تلاع كك انا

 اكلسدج لاك لابو تس قاس ةاهب جركل # اج وم حلم تلاع ىفياذوضدو - لب تسدورض كك لجون انا قش نو

 نابيدو ةاومدوجومفاصناوبب لع ساءومايكو مش ركاب يمناك امنا لم لوي روا نيك ر شم انكام انسبر هللا و كس ليج رافك الشم



 < ثم سس لاس

 مه حارس ني # 2179: ةمليقلاة روع ةرسأوراي هالك مترجم نال اج رييضتحررش سمج رت نياك

 ع هس رك سوك الدوكتساب لكل اوتدليح ىت تلح كس لورسددوكا جس اتم ففقاو بسوظسس تلاع ىف ا كاين

 كس بادج حوا تحج مامتادللب لك ف الكس لاانالتج ب كس لاا - انهن نااج ب وخلي تم ايقوكل اوحا تسسا نانا
 ٠ نام تييتادعو اتش ل عدل ولم لاوحا هسا نانا إن ككل بلطم اك ا بحاصو شرك كوب كح هاك دوا كس
 + سناب بنك يسرق عاش ا اكرهيرل لس جرداهس اج لاي كس ىكاوكب سرك جدييده

 يركع قكووجوم كل مار ج تقو ل قو لو يق روح كاناسل هب تكلرحت 0٠ :ح طوب م ىلا مالك

 داي انحرم انعم ليم تروص اكرم ان ةساج وبنت لوم ذ لي دعب كج لولرك واي رك وكانت تس ركجت سدت قتلت
 بلال كريهه تلاغ لج [لاعت تل سا صوم ثع اراك لا تتركب خفت تنذو كيب تاب نان انمك
 انعنذم ويتمكن ربت وا تم نال دروب وم كي فم روظتدعإ لس لارين انج سب مت قرد م ذاك ل زج بسك آت نكح
 دعإك ةابدع ع ل 0 اند سلما لاح نازك اهب ع قوولاسل دهر لكي زد با ١

 اك رخاو مدق امب ناسنالا اؤدي لايت هدي قداجردا دان فيفي ل دبتكيذرمز كيا ادت ارسل بييح لق و كروب فار ظن

 فركب ف رترتاس كح بييح ىو دحإ كس ف اج لج كس تشرف قو قب امك دداقرب لا ىلاقتمقلا حرر لن تعوم توماس نوم كي
 كيا كتب سلاما دعت هك 1 سن كسي اقرب سايكس هس درك عيل نيج كسرت يلا كح تشاذكورف لا نود :

 يبيت ”لييليفس لا ثا حسب بست ار رتتكس لاي[ واهس دال سرطان ادا سدرك خ اسلم تشو

 قرإل تاما ة اس صم لسا ا ناتي لام ناد تاير فاطعدوج وو اوك نانا

 بهساوم لديودر قرورظ ع نأ [ةله دام لشاب [ناادك ايكو مطلغ مازلا اك هل طولرم رهط

 ب لثوىزإب لج مريد تنيبلكن انا .ةلجاعلا نوبحتت لب الك ...........: جدني تلج طاب نامل
 -لّو ةس كى دلو لئاعاس لوبي كييك انتا قرف“ ال وجع ناسن الا ناكو ”. “ لجعع نم ناسنالا قلصخ ”
 مجتإب رلجوج ل ةس كرش وك وزي كا كد راب نب لفل كلناسل هب كرحتا ل ىلا لام كا لى

 كين: ناين ددكب جس لي دان لسد عب ىلرلوب راقا تح تماق اراه وك اها لب« وم تكالب و قئاتدتناكى اها س1

 < اووب حل نس اه اووساهدا ترث ًارواه بوم كل ل اه ىزقفارتنل تج ايا تلف

 قناع ادب قل لل ورم تال اشب ندرك تمايق سرج سنت وم .لطممويووجو

 تسمو وبارك تع. اكي دم ناي انومماكى لا راهيد لبي ترخ [ تس رامج دوا تاياددو تاي[ نبتون ا 2

 ل ا و ا ا يا

 تاابنال نحوك روا ل لوم وج ام رعروا مارا وج لس نسر :رظنم ل نلومباك ق نام

 لا لاكروووب ترث [با زعير “ىقارتلا تغلب اذا الك ”- ل ةاءرفاكه دكر ركز ورك: ع الاو ذاب قياس عس باذع

 سب قلع اسر داني كت لتر تب نافاس ل انعم ندمت يأ استوعب ان رق لكلاب تروم لزنم لبيك
 تك روا ل تل ارارسساكل وجي راوج+ لوالي وعنك ق لوم للري لوك لا لا هرثتم آرخسل هب هل كسر



 "ءاحارض ع1 4 2: ةمليقلا ة روس! ةرسأورإ 20 متن ةدلج م نم جريت حرر مسج رن نا

 ناو م تتبول ماب ةش راك بازعروا تضرل نلوم لي بام اسود ل اهتنولم دهس لا كس ل موس لول اه ني
 بالاكل باالاو سرك شع اكوم 2 ل لايم صرت ا م | حرور كلا ْ

 - لو قوم فل لوكوا تيفي لي تسا كس انج - جس قروب تصخررك ومي[ دب بلا جر ودك ب« ىكاناج امج وجو كبس
 كاجو ناجحه كس "محرج رواج قحاب يل ذب كس السام لكسبيرلىل وفتاه لضروا ل رواتب ضن

 لاه اند يانكى تس تببيم قراحب ذب قاس لش برع تارك داب لاحم لني رسدد ىل ذنب كيادايتخ ا هس

 رقم ياكل ادج كل ويزعم مك ل_وججتكس ايد لوم سد [بسدذ كس اقر تكس انلوم قب طسيي كتعآك

 ءاتبا كتير [رفس_ ع راوع تشب كرظانم كانلو كس ترف ًاورقرلهذي حس ابسروا لأ رك عيش سطس ونش كلا
 ته تلفأو تقام. ٠"ىلص الو ه قدصالف ” الوم له يكد 57 روث يتك#فرط لكبسد طيس اه دنب بلايك جس كيوم

 اياك لبي ىلا ركع ناءاسود فيلتك لس لابو تفوار سلكي - يلوم هس شس زلرواو ارداز لوس رواايكايل" ايبم تس ليي ر فس ناءاس لوك

 دطم حس رثتدا_شييمب تس اجب لك وج جوت #فرط ككل اد ل لوزانفرولاب دماج اجب كن لم ناردا تب اوك ورب

 يوكل اتركرما حررط شارل اب سب كس سكول قاتم نسا راما ارو اتذكر ب تموت ارنب الكب « لاتكون اروا ابر اذوم
 معقد كيا- لع ماشىرمتابلا بي يفئربوأ “يلواف كلل ئلوا' "ليث تس رفات دركم كاك دنع تجرد قرا هتك كب تسب

 نع زاروا لس ان نامئاد نيل ياش نع نولروااكل ئازم قرشا اوني تست لاا لبيك 0

 هدانا فرط ىف ارد اي ذرب تر اق عسس لوزن ناس عسشاظفدوا لوم لام ف ناب لايبا ريب ثيل كوع نعروا ذل اانجركدوا
 - جس انو مولخ تسي ب رثل هلها ىلا بهذ مثركاس اييمح_ومع

 هبي رب لالا اجيد زوجت لمح ع لوي وك ارك انتر نان ايك. ناسن الا بسس... نر ىلا لعمق

 جال هي دل ل لم. نوعجرت ال انيلا مكناو ًابع مكدقلخ امنا متيسحفا . كوه تكرانسذ كما اة ةسش ذا

 لع مترك لاب سوم سو تسرك كباب حس معطي هدركا اجرك كر وق تقل ٌلادتبا ىفيا نانا اكرم لب انك احكي
 كلارك ه ذب حس لاعكر وا لولي دول اني لوب عشر بدوا ادب لقت يب لك ون وغم تت تحس فظن _اوب لغتخ/نيرنوإ كفل
 نب نانا انكاج اتي ءاصاخ امج ا سس. فطن اج يس كيادكش قي دكا ام كييك بس توق ىف ورذلا«دنب ليج قرب اظرولاوم دايت اع

 ايكو و اجوم ل دبتل شلش حربق تح ذب نع ذب ليل اكتح الاقارب ل وركن اكادج تبياصوصتو ترازايتنا كس تدور مروا ايك

 . ىلبف مهللا كئناحبس_هتس لرداقر سد دئزور ابددودايك<دداقرب دس انيربترم ليكون اسف تءاذوج ؟ج ديد

 -: لل لي اح نت كفل هماوللا سفنلاب مسقا هلل..........:كولسفت اف

 دهس اترامباي اري دج ةراما سفن 5

 امج ي قاطعبو# . هيئمطم سفن  ؟
 ك- لام ارواومهرنمر شرب فرك لويئارب كح تلاع رسمتي ل تن كس لاوتلاع لب اقم لاوفود لبي . هماول سفن 202

 - اتم دوج



 ماا دعيآ 4 ع كاطرعرلا ةروسا ةرسأورإ 0 7 دل, نيل اجرح ررشو راج نارك

 هيا كرت ىدلخ ةّيِنَدَمْوَأ ةَيَجَم ناَسنإلا ةَرْوُس كادر ع

 ميحّرلا نل ٍنِمحّرلا للا مسب

 هيف ناك (اًروكذ انيس هي ْنكَي مل هَ َدوقَبرأ ِرْهّدلا نم نيج مدا ناَسنإلا ىَلَع ىتآ ُدَت لَه

 َسْنَجْلا َناَسنِإلا اَنَقَلَحاَنإ ٍلَمَحْلا َةَدُم ِنْيِجْلاِبَو ٌسنجلا ناَسنإلا ذاَرملاوأ ٌركْذْياَ نبط نم 0

 هرقل د ها هعمل ا عدول يروا جافة فظن نم
 ماكس ر

 كلذ ٍبَبَسب ُهَنلَعَجف ِهِلُمََت َنّيِج : َءالتبا نْيِدْيِرُم ىأ ٌةَرَدَقُم َلاَحْوَأ ةَمِناَنْسُم ةَلَمَجْلاَو ٍتيلكتلاب

 نإ نيْوُم ْىأ اًرِكاَشاّمإ ٍلْسّرلا تعبي ىِدُهلا َقْيِرط هَلاَثّبي َلْيَسلا ُهْيَدَهانإ ( هواري اهي

 آن ٍلاَوَحآلا لْيِصْفتل إو ِةَرَدَقُملا هِرْفك وأ هركش ٍلاَح يف هيي ىَ ٍلْوْْمَمْلا َّنِم نالاَح «ؤارْوفَك

 َلِسآلَّسلا اَّيِف ُدَسُت ُمهِقانَعَأ ْىِف اُلْلْعَأَو ِراَثلا ىِفاَهي َنٌوُبَحي ؟لِيلَس َنْيِرِفكْلِل انأَيَه انْذَْعا

 َنْوُبَرْشَي َنْوْعْيِطُمْا مهو ِراَبوارَب عمج َراَرْبألا َّنإ اَهِب َنَوُبَذعُي ةَحِبَهُم أ ةَرُعَسُم اًراَن ما ٌرْيِعَسَو

 ٍضْيمبِل نِمَو ِلَحْمْلا عسا ٍلاَحََ يمس ٍرْمَح نم ُةاَرمْلاَو ِهّْيِف َىِهَو ِرْمَحْلا ٍبّْرُش ءاَنَوُه ساك ْنِم
 وللا ُداَبِ اَهنِم اهب ُبَرْشَي هُمَحِئاَر اهي اًروُقاَك ْنِم ُلَدَب انيَع «هاٌرْوُقاَك هب ٌجَرْمْناَم اَهجاَرِم َناَك
 هلل ٍةَعاط ىف ٍرأشلاب نفي مهن ناو ُاَس ُْيَحاهئْودوُعَ «وريجْف اَهَنْوُرَجفي ناو
 مُهتوُهَشَوماَعَطلا يأ ِهّبُح ىلع ٌماَعَطلا 0 ارِشَعنُم ()اٌريِطَعْسُم ُةَرَش َناَكامْوَي َنْوُفاَحَيَر
 بلطِل وللا ِهْجَوِل ْمُكُمِعطْناَمْلإ يحب دحبب َسْوُبْحَمْلا ىْعَي )ل ٌرْهِسأَو هَل بال اًمُيِتَيو اًريِقف انّيكْسم هَ

 هللا ُهَمَّلَعْوأ كِل اَوُمّلكت لغرس ىلع هن 0 ©ؤاَرْوُكْشالَو ءار مكتب يرن ير
 يدش ِرَطْنمْلا ةيِرَك ىَ هيو وحول ٌحلُكت اًسوّبَع اموَي ابر ُنِم ُفاَحَناَنإ دارو ارم
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 مساح ارتي أ 4 < ططرعرلا ةدوس فرس *اءلج نال الور يسفحررشو سمج دن نيل

 هل كم ٌةَرْضَن مهاطما مُهَملَو مْريلا كِل ٌرَسُْلا ُمُهَقَوَ كلذ ىف اديِدَش (.اٌرْيِرْطُمَف

 *:هريِرَحَو اَهْولُُدأ ةنَج ةَيِصَْملا نع مِهِرْبَصِ اًوُرَبْصاَمِب ْمُهِدْرَجَو (واَرْوُرَسو ْمِهِمْرُجُو يف
 ىف رّرُسلا تلباَرآلا ىَلَع اَهُيِف دور اَلاَذكَو ِةَرَدقُملا اَهوُلحْدأ عرمرم ْنِّم لاح َنييكَتم ُهْوسِبل

 يرمز ليو اةرَباآلَر رحال ىآ *-و ٌرْيِرَهُمَر الو اًسْمَش اَهْيِف ان َلاَح ْوُنحَي َنٌوَرْياَل ٍلاَجِحْلا
 مهيلع َنيئاَر َرْيَغ ىا نوَريال ّلَحَم ىلَع قطعة ُةيِناَدَو و فا

 ْعِجطْضُمْلاَو ُدِعاَفْلاَومِئاَمْلا اَهُلاَنيَف اه ُراَمُت ُثَيِد ١ «(موؤالّيلْذت اَهُفْوْطُق ُتَْلَلُذَو اَهْرَح ُرَحَش اَهّللِظ ْمُهْنِ

 نم ًاَرْيِراَوُق هيد) اَرْيِراَوَ تناك يِرَع الب حاد ٍباَوكَو ِدضِف ْنِيَِيِاَب اين ْمِهْيَلَع ٌفاطُيَو

 ىلع ؟ؤاَرْيِدَقَت َنْوُفِئاَطلا ىآ اَهْوُرَدَق ٍجاَجُرلاكاَه ِرِهاَط ُنِم اًهَنِطاَب ىرُي ٍةَضِف ٌنِماَهْنِإ ىأ ةضف

 ناك اًرمخ أ تاع اهنو نفسي ب ركل هاش صقن الو ِةَالَيِز ِرْيَغ ْنِم َنِيِبِ اهلا يرد

 اه هام نأ يني هم اْيَسْلَس ىمَسَ ايف اليحر م لدي انيَع «عاليبجْنَز هب جرم اهبجا ره

 ٍةَفِصِب َنْوُدْلَحُم ٌناَدَلو ُمِهْيَلَع ُفْوْطَيَو يحل ناشدت نبع كولا يثرتست ئيل نيغتاك
 هكَلِس ُنِم «بوزلا وشما وَ وُ ةَمْدَحْلا ىف ْمِه راَشِتن داو ْمهِيْسَحِل مهَتبِسَح ْمُهعْيَ اذإ ُكَوُبيْسَياَل ناَدِْوْلا

 َتْيَأَر ةنحلا ىف َكنِم ةَيْؤَرلا ٍتَدحو ىأ مث َتْيَاَر اَذِإَو َكِلذ ِرْيَغ ف ُهْنِم ٌنَسْحآ َوُهَو ِهِفَدَص ُنِمْوَأ

 َوْهَو ةّيِفرظلا ىَلَع ُهَبَصَتَف ُمُه فوم لة ال اًعِباَو «مواريبك اكلْصَو َُصْواَل ان اذِإ باو

 مُهيلع ٍفُوطْعَمْلِل هب لص مصلح هدب مودم هاا وشهر يوهم ربح

 ل ابا َوُهَو ِحاَبْيَدلا َنِم َطَلَغ اَمَرَجْلاِب َقَرِبتَسِإَو عقّرلاب ٌرضخ ٌريرَح سُدنُس ُباَيِ

 ْنِم َرِواَسَأاَوُلُحَو اَمِهْرَجِب ىرخأ ىف َو اَمِهعْفَرب ىرخأ ىف َو اَمِهْيِفَركْذاَم ٌسْكَعَو ءاَرِق ْىِفَو رِئاَهّظلا

 اًباَرَش ْمُهِبَر مُهََسَو قَرَُمَو اَعَم ٍنيَعونلا َنِم َكْوَلَحي ْمُهنأب ال هد نر عَضْوَم َيِفَوةْصف
 َناكو ءاَرَج ْمكَل ناك ميلا اذه ّنإ الرمح العب فطن ِهتَراَهَط يب ٌةَعلاَبُم © ااَرَوُهَط

 نإ ربع ه7 اليت َناَرَقْلا ٌكِيَلَع امرت لص وأ ث وسال دكت يح ان (اًروُكَْم ْمُكيْعَس

 ىأ ْمُهنِم عطتالو لس عيب كِبلَع كبَر مكحل ْربْصاَف د لا ٠

 : م0 القرم لَو يب هم ىأ اووف و اًمئا ٍراَمَكْلا

 ٍرفك وأ من نم َداَمَيِف ايامه ار ل حطوا
2 



 ساحارسأ ت1 4 < اطرعرلا ةروع م ةرسأورا هعا مقفل, نال لج ءرييفأحررشو دمج رن نما

 ليلا َنِمَو ٌرْضَعْلاَو َرْهظلاَو رْجَفْلا ىِبْعَي «مْوالْيِصاَو ةركب ٍةولّصلا ىف كلَبَر مسا ركذاَو 01 م م ا 0 هياط 3 "تس دم دل َّس , مو سلم ا و رم
 7 0004 نال سول 2 مل شت لا “ - 6 يك وو ف ماس م سا لا كد 9 2 2١د 6# ف ع ه5

 وأ هيثلت نم مّدقت امك ِهيِف خ وطتلا لص 4:ةاليوط اليل هحْبسَو َءاَشِعْلاَو بِرْغَمْلا ىيْعَي هل دجساف

 سةودو لامس سا ص نع يا 6 ص ع ل 3 ل 2 مور معق د ج86 ل

 اًموُي مه َءآَرَو َنوِرْذَيَو ةرحالا ىَلَع َنْوُراَمُْحَي ايندلا ةلجاَعْلا نوبحي ٍءال وه نإ هكئوأ هفَصن

 وا م اع هاو اما و < ءوود دخول هللا قي نق وح عع عار عفاف عي ط را وب اولا تحايل وا و 2

 مه ءاضعا مُهَرْسا انيوق انددشو مهنقلخ نحن ُهَل َنولَمْعَي ال ةميقلا ءوُي ىأ اًذيدش #:ءؤاليقث

 5 2 1 رص ىلا م لل اب اهلا 1 ورق# ”هك مرر هم 3 ه7 مامر

 ٌديكات 4م اليدبت مهكلهن ناب مهْنَم الَدَب ةقلخلا ىف مُهْلاثُما انلَعَج انْلَذَب انكش اذإو ميلصافُمَو
 ةء,ء هيا ه-_ ك4 2اس ماري للم ل ا ,دي وُ هج امك 2ك 2 و ا, ف يح لإ

 ةروسلا هذه َّنأ ُعَفَياَمَل اًذِإَو َكِلذ اَسَي مل ىَلاعَت هنآِ ْمُكبِهذُياَشي نإَو خت نإ َعَقْوَماَذِإ َتَعَفَوَو

 لا عاشت 2 2 ماو رطل ب 0مل 2 ا كك سما | 2 7.6 ماع مس عل 6 خر ب

 ٌذاَحَتإ ِءاّيْلاَو ءاتلاب نو ءآشت اَمَو ةعاطلاب 49 الّيِبَس ِهَبَر ىلإ ذختا ءاش ْنَمف قّلَخلَِل ةظع ةركذت
 ْنَم لخُدُي هلغِف ىف ةسةاَميكَح هقلَخب اًمُيِلَع ناك هللا َّنإ كِلذ هللا َءاَشُي نا آلا ةغاطلاب ٍلْيبَّسلا 7 ا ,  ايرمت ع 7 0 2 0 7 م عار 2م 530 100

 ج5 ع ا ماراو سام( مر رس رات الم ل سوربي "ء,عف هه مد ما ىير## هام وعر ةرط ماو م وو راسخ ص
 اًباَذَع مهل دعا ٌةَرِسْفي دعا ىأ رَّدَقَم لعف هبصان نيِملظلاَو َنونِمؤملا مهو ِهتنَج هتمحر ىف ءاشي

 عمل : رض 3 0

 نْورْفَكْلا ْمُهَو اَمِلْوُم «ْواَميِلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب_ ىلإ تاي ل لسد حس يعدي سيكل اس روس -........- تجر

 لأب ات انوج ات اوم نب الي اكسس داك ) اهقن زج كذ لماقوو لم سم ( لاس سن اي ) كيب ؟[تتفو ايا كيري( مد1) نلاسنا كش
 تروكو هرم ايكا ديب حس فظن طولك( نلاسنا ماع ) ا ذس م: ( ع اجايل لسدناء ذدارم حس ناترواتس دارم نانا لأم اعاياحتر لذ

 5 رقتاتسم لمت د ليطاكو لس ركب اما قر 0-لا فلكم لا مهلك عر رط لما( اوم رايح بكر صوب سس طلخا قت اي كس
 نس م -ابانب( حجو ىا) اتي داتسون ا فس مج قل( ل انه فلكم نحو: لوكا ماركس يهدارا اداب ثم ردم لاع
 لامع لوعفم فا وفووا) ايكوم اركان اي رول انب( نسؤم راك شو وول ( كى امنجر ىك تي ادب ركع مار ورمختت) | انج تسروك ا

 كل كس لورفاك ف مت( ع اوبب كد كس لاوحا لييضفل اسما روا يدرك با ووك ما لب تلا كلش رفكر دقم كس لا شن نإ
 قرروا( ل لوب ل ا 0 لوتس لب لك_) قوطروا ( لح لب اج صك ع ارزودوو حس نثر برز

 ( لن دارسراورهتابرفجس قى رااسبإب رب) كو كيت ء لين قر ركن( اج ايد با عسسل لوم قر ىلا ورلعشزتت )كك
 ايكايلوارم احرك وب لك بارشوونوار مرو ووجب وم ارش لب لا كبت ناهي اكبسارش لاك 7 حس برش ماج تبر اكس لدي
 كيم كر الاكل ش لاس لدب عسداؤفاك )ستي ا نلوم( ثدالم) لزم كر وفاكل مث لس ( سيفين نه دواس

 هو( لح لب امك لاح لابجج لش لوف اك غيسا)ك لب اب د رك اهب وكاد كس سب كوكي ) سدنب كح شا( لوم
 هللا لوو وا ومن ( لوم ليت ) ماع قا لان تس د ؛ تس ناد كب ادوا لان تس رك ا رول( لت تع ايطا كرا )وكت ايججاو كو

 رول( دب باب ني ) من ( ريق ) بي رغ ني تس الحم ( < لوم تبغرو قوش فرط ىك ل اهكدليرد وجو اي) اك كس ىدونشتوخ

 لوب تس مدن - ليث تس اطكك ا ناهكك كس ( خس كل صاع باول ) ىدونشوخ كدقلا ضم ونمت ( وك وب ذلك لب نت ) ديت
 سا لور فير حتر كن اج ب تس تالاع كنا هس ىلاقتدثلا اي ايكم الكب فس تضج للا ء.ب ف الحك نام ) يركن واكس لنا
 كس لسكاج سن لج اج ثر هايس بج نو لج )سس (نلد تنك ياك بغاج كادش لن تس سؤ ( لن سا لاطود ل

 م (وك>-



 مس ارم تم 1 ب )جر صرلا ةروس طةرسورا دع مخلص, ني اج ريسفر رود 0

 6 اء رف( اطع) تمول لاروا كسر اقوفك حس ناد تنك وكلا يل هند فا وس اكو ( دي دش ) تنقتتج اهذوج ( كس قس دا

 ناو نال سدح نا( نم ليلي اسكس نكن حس لوما رب) لش لوب هس لتي لكن دوا يروا( دل لذ 0 قر ) لكز

 دابا نوريال واي )كس لوب كس ل يكول ل ل ام سلا ا رق تياتع( 8 انبي) 9 0

 م )ا راه شروا ىلع ( نان لاح نويت نوريزل + لابو ش ري( نوفريتي) نون( ني ل امس ددقم
 لوم هلكت روا ( لكس د يور ك دنا ردوسر خب لعب تلج ثم "جس ايلدارمدل اه عس يرمز سي ا لكس ىدرع رك

 لح ناهس ديس كادوا اسكس لقثردبي نا( عسب دوم فا اما يني ادري كس لل نورسيال) كيد نت

 2 ع نقب ح قدن اب لي كس نارا( لكوم لص حررط بس هيل ا "نبه ب29 سب لدا
 لدلاعا نجار للرب لوران دف ع ومد لوم ب ى# كندا 0س كاع م لو ردن نارا ني 1

 كوب ارك ح مزارنا( كك نولاو ناك )وكن م( 6 ثسأع ظل صح كر را را حرر لشي 0 ناوي لس ايي هيب

 شرم 1 رهوس لبي نش : اكةساجإي اي بارث اج ىكردادكن ادد( < لجهد“ بار شاكمادوا مت هواي لإ طمس ىولاو
 76 : ميجوغس ىلاياكى ا 0// ليج م ناك مت اكدت لابووج( جس لرب انسيع تس السيبجس ز) ع عبرا لوم
 لو د ىن حالا رس وج لح ل رك فر وري "ل كالعياروا( جاتاج جتا تس ككل تلوجنروا ل تس ند نب فرع
 تفرقت ب تلي كح كس تمدخرو |: ىفروص_وخ) سبأ واج ١ راق سرد« شقا نلاوج كس لد ر كرو )كح

 ل روصتبو هس بس تنل احب سى انتم كس لل ةتلاح ىرسو» لي اجر حسي وا ىالوج ) كك لوعة وم

 ناي لوخ كج ) تننا ذب( عم باوجاك اذا )هس : ناحل وكدجت زن( :: لافت ارم كي دوك ضلع تننج قل ) كيد وكلي
 كرار تملا سدو تي بد ب )ع لوتس ناو اتا ب ) تدطلس دب رول ( كم

 . خر ازيا ميريدا( كس ل واف رطب وطني صتو ارواج رمثدعإلم دوا سا دتيصرجت اسس ب نول بي تأ رش

 وج لدنسروا لو تس آم اكل ير تسادج هس ري كر هيوم اند 1 ريع ورا نيس را
 تارت رواه داس كس عر كس لولود تأرق ستر واءس نا 1 كما كارلا نق آم اكل تسب

 نزل ل ير 1و لوس ل كك نا اح كس انبع ب نم لمار ناررا) هب ل نو

 لافسروا كي ي) سد 2ك غني بارشد زيك وكلا باك ناددا( للا 100000 لوب كس

 < ديك قحا نحسن) سم لدم لو تن ىراهواجس.لصار اه( لي )ب كساد بارثن ةالغرب لوم يتم اتنا لع

 (ايدراتا شكد ليا )جس اداجا لس مكس كك كلا ا نش_عر لكن ا)تاراتاس ركزوا وكن 1 قري سب 0

 نل) ع آد ل كك رفاإ اي قساف ىلع لع ( راك ) كاد جسد تس ( ب ا كل و
 ايل هاررع قع رفاكو نسا روا كتم و زوم وك اك نسا ب لاق اكاد الج ترشح | نناوهخ رقع ب ريل لوا عع
 د حالم[ بردجس(ضناث)»» فل كتب كلامك . يا دانى لى 82

 و لي طخ ذي ل تادددا( لف ءاقصو برخم يد ) كح ايل ربك ا لع تان قسرا لعصير يل رجب )ماش

 لو تكرر تبت سايد لولي( تاد لات تاد قاب تاد ل اهقدد تس 0 احذر لثاون ) ةتنع ايك زن
 كم تك ت عاب ) لإ كيت زوو كد كرامي كيا اي ذي اهدا( ليث ةيسد زنى لباس ت0

 مت بج دوا( ثوج رول اضععا) عكس طموهسرنب زوج كس نا فس قت مترولايكا ديب وكلا نسى مت ةس كسل لوك لس كح كاع ند

 تس اهب لكن ارو! ديك اتيب) لد لدب( هس ككالباتلالي آل اجب كانا لب لش ؤتو نت )لص لنلا تول يت تنل لانا
 ( تروس)ي( ا: آكل كس تابولاو ذو ع اول ذادوا اباه لير لس للا لوك جس[ مك هذسب اسشيي نا يانج -ايآ اذا



 مساس ع ب كك قهرصرلا ةروس« مهرسبأو را هدو متفترلج ني الجر يضل رشات نملك

 تع شاع زج لوك مروا ركرايقا حراك( تدع اطل )فرط كب سد نيس جس اي ضنوج وس ( ع اظعو كل ل قولك )تع
 تقى دب( لش ماك يسا) الاو ملا نب( قت قولى !)رّثلا_بسع كسلا نودب( ءانياتساراكى رادرجنام رف اس كايرواات)

 < ردقم ل بص اناكس ا) 2ك لس لوملاظروا( لع نيو ضدارمم لن تضج ثم ) سدرك فاو لبي تضر راس اصول وده الاد

 ( لدار ر فاكس مل اود فيكن“ )جس اهكر رك ايت باع ل اند دد سلتا( سك رين دلع نش

 ىلع ىتا له كا قافتايب سااك وودي يضر واو وعسلولا_< ىررقلم ايفتتسا .ىتا له. ثا

 ردا مو تر طحت اذا لي لرش“ ناسنن الا ىلع ” ح دقت“ له لي ونود ةيشاغلا ثيدح كلاتا لهرداناسنالا

 اتومدارم ” ىت البي حس ىلا ل اج ايكركذ هدابود بج ولم رحمك يهدعاق روج ملا لاحد هس ايل كلانا ماعد ارم تس ظفل سر سند

 - امال نا فوزن اضمدعي ناسن الا هسرسود نسي رثكامللب ليك رع اقبلي ليا لو باج ودكس لاس

 ساع_نث تلم دارس نلاسنا تش رسب داق حس ىلا وج اس بو كلن” ى وا تفاضاروا ناسن الا ةيرذ انقلخ ىا

 روار# اب رار ل اسس امال ب كلت ضايع نبا كايشروا_ ىلا ذ ودرج ايداذب نايمدد كس فن اطرواركم الج كيلا لاس

 لوم لح داو تدم كوم اوهر يروا لاس لاو

 - لي سيرف لاس ليقوم ليا ابع نبا روا لاح كوخ . رهدلا نه نيبح
 ماجا ملاه كتبسج كة المك ئركذ لباق اندم لابو رس يي تس ماجا ماعاد دام اه . اروك ذم ايش نكي ممل

 ىستا ىا-ج نلسوب ىلع نا امارواه فو زكدلاعءعس تفصل نسيح لقي رك ايلم راش ارلكز 2 رولا

 5 ٠ .اروكذم ريغ نيح هيلع
 حجو لرعو كس فظن كح ترودو رمروا عم لك عي اب ودب ل كل ل وب !رولك ثلس ىئشلا تجش .جاشما

 ىر شنوا جس ايكك درا رقوضحبل يوكو زجر مايكل يم دارع اجا فلكس لاي بس. قكى د لوب عمتي دما ذ حسي يوك كى لاعتسا خب
 -م اما فاه قب كاد لي وب سان ابق رطرد ات كل كس وررفم كسي نر زواكل اال لت تك

 نلاعحس ناسامك سب تروصىرسوو نيلتبم . هن وك لاح هانقلخ ىا-عس لاههتس لكاذل هانقلخ ر هيلعبن

 را تافرصت فلكس فطن لن ردا مرر قي فرك لافاوت تا نم كا يع لبر يود نعلم الكوك م

 لاحرمم الس رك فلكم دارم حس التجار نيلي < ارك ابعن باك ا هيمج_-ة ابشر دقم لاو يال بنت لج قت هيلعبن

 رص لل اتت ن لوقب سسوس تار قواسم ماعوكل ونوورشورث كيا لن مر وصود ىكىر ابتخا حررط ا اكون ورقم

 تداعى ره لة دارم انوه دباب يأ ورمعا لمتروا حس دارم نائب فلكم اكل سوعإ لس ف وادي سك لج تك لت اقمروا_ومدارم
 8 - نس اجايانبفلكمدعإ لس فس وماهي تيلباك يب بلطماك "هلهات نيح*'

 ل لا هيي وكت مع اريد كليم كنا عل ساس اضعا لوفودلكوج للك حنه وداي .اريصب ًاعيمس

 ماع تس تراصب روا لو لوم راو لب هطباقتم كس تاايآ نت تاي قص زين - لاو فوم خشات لي ج كاس ليي تايباطخك ا يكن ايي
 : - كت اجوم ضيصت ارحب مث لب_هيسسد م تير

 رفاكل م لب اقم كا شن وم 2 كتيب اعر كل سا وفاء رف ليرف كي نا ذو كس كاش لابي ار وفك اهوا ركاش اها
 مكأتايكن ايم لح رك ترمي شنو فوك دب كس لاف و د كس 1< هكا يكل اهتسا طييص اك خلا يمر وفك ىلا لان تس دم هذين لتدج
 يح 2 اي اكاد ىف 3

 لو ةلعوم قت كس بارا ذاجترو ان اهب اك شيت لب طمس ناايدلا حر ورد اجياد ارك س بار ش . ساكنه



 مساس تي كب هه ةطيرحرلا روس مورس وراي هع منكر نيل اور يفتر شو مج رتل اك

 ىدركش رم 1 قرف اكلك ب تك داق 6 اجايالي لال لس ىلإي لوم ل تنج قرض كر ف اكلت تك اليع .اروفاك
 ١ -ج اهو روفاقركسا نس ظلادبعد ل ويشونروا كيم كرو اكلي لال شسداللاب لوم ل كك قع سن كا

 نم ءايزي_ جس قترركت لالدبب لا "اهبرشي "تما رةلينيعاملا نما خنانج جب قكتم ىكدئاز ابر لا .اهب برشب
 قام 000 اسسهب ةج وزس سمسم ىا” 72 3ءدارم ل كتسبيلاح سل ازين قك 36 قل خل
 يتروص ل بج يب ك كس لاصلابروا “ساكلا كلذب نيعلا نوبرشي ىل” ع ار فرط لك كريو اوبس“ بارشي"

 . اهب نوثري ىا ا وج نلمح نو يأوي بس . نيبراش اهب نوذتلي ىا ب نوذعلي”ق“ “ نوبرشي لج
 0 لان اععلاا رفناييوكل ذيودوج ل ىلاعتت نقدي . ماعطلا ن ومعطيو

 نادوأ كك لصاحوج هيب ل كى رووزمذ# لوما رك ئنس لوم لزان ل ناش كالت تررطتتمي يك اطع_ لوم لاى راك

 هدة بآايك ؟ندبسمتم وكب يكد ايت دراي ودرج يدا رف تصصرموك ا ذس بأ ابك ؟ن ينسي ل ايكد ات درتي كل يقل
 -الاذهد قود ذي 0111 [قىريق كرش لبا وفءايكر ايت برم رسمتي |ي دامرف تمي انع قك

 < قكم تار سد كد يلاح ديرو افرط كشر يمك تار فرط عطر يروا يتكسر هبح ىلع
 تام #7 تل دار كرش ابك بارون ن وي ياي الاو ل ركذت هن ذرواناواتع ريق ماله: وم فركب نيو .اريساو

 مالك لا لإث سدس برنت ني ديتس هس دارس مالك أ زاب اكس ايكم الكي كس لوبن قبح .كيرن ال

 دج لو تلالد قر ىمت

 -[انيشماساري . ار يرطمق اس وبع

 ؟س ترورضايكى ل الظل - اتوم ليج ربي قل ااوس اكياس ل ل اج لائأيوهروا جرروم ل تلج لت .اهلالظ

 تن ةسدالب قم تدخر و رسفمتل_ سا
 نوبي ذيص كل سا_ لو ووصقنوو لكل بن اح لامس زتج وجي سيفوصقت حرك ايبل_اونع وكل ابي لك .فاطسيو

 جايك اال غيصف ورحمت ساه رصقم سكب لس سا ل “ نادلو مهيلع فوطيو ” كس ا-ايكابال
 -< قار فرط كب اوكا روا ىناوادج جس ماركس ماتري . تناك

 -ايكايالهدابدداظفليب-ماجاكش يعج اياك هروراق .اريراوق
 يدر اح ىر ريفسوا لوم تت نال جي وا لافص كم اجا يوك كك ديب تنفع ةضف نم

 لسن ىو كرم تورش” نيكي باث حال او غسل لع شكرنا اهوردق
 - كة ؟بارثاوت ننام ماج كس ىيرك مافى تطوومكس ناري رط

 57 ليز ةويشوظروادقك اذ كسي بظماكذ_ وهج ليترك و تك قرثتز . اهيعاليبجسنز
 هرهروا لبرريشم ديغولاروا لج :ةن اسجد كت اطس ليل ناو زراكوم ليث“ خاج ذ د ر+ ليج لش ف تاس هك يلو

 - كوب سب ررط كل ينتاك ايد ل تك تاقسروا لنج تلقح نس +
 لكسولظتسرو ل لوم ين موصل ايندبمل ع + تك ضروا كس دابر ادسوج كوم قولون كتنج نالغيي .نادلو

 رولا را تسد لو تروس زج رو لملك حس م1 1 نرمي اع تلفو لس ىراكت صد جو كريبشناحس روسو ل اجب

 كوم اب دب دوا ىو نك نال ليي لد لايخ كي ا: لوك كل ساكس سوم
 ل بوس بو كت يف م ثروا سكت رورضي ل وتفم ل لابس مالمل زنمع تيار. مث تيار اذا

 كانك ساب هكا يمج- لإ تح ذب رجتاس اهنا قرف لاب روادجتاس كسب هرسكروااي نوكسم زن: علان مهيلاع



 مسرعا رسب تي 4 < <. ]ظرعرلا روس, 9 رسما هعو مترجم ل اجر يسفلحررشنو لب رت نيم اك

 تابيج لفل تءءارق كوزروا حلان_عس ىلوم مومض لبي ترروص كف وبكت نس( روار وسل ل يب ترروص كنك ساي مل<هدعات

 ىف ع يرطاف بايثرواءارتبم مهييلاع كر سسود_و رش زمءارتم بايث . مدقم ربخ مهيلاع مكس يرن تس بس لا قد

 لك اقبلاولا م اريب م بو كفيف وكس ن كيوب بوصن هيلع كي رست جس ساد كش اك اهيج- + عرف م حسبي
 . بايث مهق وف ىا_وجرث مءارتبم بايثروامرقعر تفر ظلك كيا لل قكوم تاب زك قرب تءارق كب صن حررط اس
 روا لامك يسد روا_قوف خت بن تنس اء ب وصنضركن ا, فظل ا يطع ناس قو تم ىلاعءاقبلاوبا لوقب لت
 نايل اهق بوث كيل اع وا كيلاسع مالك ما شم اكدمننام ل ونس برر م الك ل كس نس انب فر ظوكن ا لن للئاذ محا يلع
 نطاب رادلا لخادلا رادلا ج راخريخانج سات لاعتسا تلا كس فظن زواكل عاف ماكس انكس اجاب يي هواطع كس ىلا
 ريم م هيلاع لكس يبيك قرسوو لب تدوص كبروا سس ليثأو ا كك“ بايث مهيبلاع” لابي .رادلا رهاظ رادلا
 لها تيار ىا وم لاح ردقمفاضمك كس دج رواون لاعس لوعفلس مهتبسح لعيب رت قرستر واو لاح

 مهيل اعو جس ايكركذ عررط ساو وبك لون نا ذى متثز جدد قمتم لامس لا مهيلاع لب . ريبك كلمو ميعن
 فوطعملا . ايلاع نادلاو مهيلع فوطي ىا مهتبسح نم وا مهيلع فوطي ىف ريمضلا نم لاح هنا ىلع بصنلاب
 .ميعنت لها داري نا زوجيو بايث مهل ايلاع اول ول مهتبسح وا بايث هيلع

 سكت لس سا حرار رعشور شك ءارواجساع ذر رورجم ىلاظروا عروفرم لوا ماع نبا «ورمتلا . قربتساو رضسخ
 تفصل "(لدنس” دب تمأ رق عش 2 نبا ىو تح ذب رورجب وكل وفود اسس وا زعلت تحن ذب عر فر مول ووو صو حل انروا دبس

 يب مهيلع فوطي ف طعاكل ا“ اولح" سس رجو كف طغرب باي عروفرم“' قربتسا' واج دورجب' رضنخأ حس دجال سم

 تب نولحي“ “"اولح”رواس ىلاغ لوعفم اك اولح““ رواسا روا_بس لبس“. نعمروا ىض افا

 لنبي لوم حررط وما قل تن ليث تس: ثي ككل زج كيا كيا لابي كس ءارما عطنا يند . ةضف نم
 هدخروا نات قمل ب زج كف وسروا كك لوركا نورك ون ب كح كس دادبا لي زي قد اج ايس ل كد اح ضتروا كس دس ليز

 ل وجل ا

 جس صامتتخ ادوار يكات لم رارككلس رمي . نحن اذا
 روا-اهتايد الاكل ا حس تب فس ديلوروااهتايد بالاك ييسد »اب لن ىل او لقي ترض 13_يتن .مهنم عطتت الو

 كل ونود نحس امهدحا عطت الو تا رك رهقوارك لذ تك ير تنس قكرم قم اعدارمس روفكروا مثآ
 لوي كاجو كل فود ل كة ساج قابس دواس لا تاعي لي لونودوا ملكي - ل كس كس دهر ىدادرجئاءرف

 < لوم لك بلس عبث لزج باجما
 ماوث دارمي اعرب .ليللا نم لصف ىنش نم نكي امهم ىا-<_ قالت كس تيطراف- هل دجساف

 ابد لس ىت عروش ياكم لشي دعب اهقي بج او كل كب 1ك

 هس ايدك رامجأ ذاجتولن لد لابس ريكس قاومت ش تس ركاوج ل تافص كت اوز تفثو ل“ .اليقث اموي

 طبر قمل رساى رز لاررف ريض لك هرمرج ولا وربابجل ث لس ءاضعا لك كس لا ل لزما# . مهرسا انددش

 -( درر يق كس لج رلا رسا ل تيم كس
 نا لجل ملوك كبهذي ءاشي نا . لدبتسي اولوعت نا هبت رموماك نا لابع كل و تلك كرتز . ادئش اذا

 كركر ار لا راد نيج سرا رفوراشارلال اذا كس مد[ ةساجت ىلاتت نقلب - يس احن ال اذا هل لقوا
 هس كج وم نات تفداك اا يوكل نر الطري غلا يسر وليا ريش ل لن 2س انتداب سارتر داع ايكوم قت



 مس حارس سي هي - زجر عملا ةروسما ةرسمو راي 61 مثلج ن ملاح يسفر مود نا

 روج ت رواء للشر قطو نب دنس خب زن حس حريشم كر شرار ا ءافجانوم ىقاك ناك تبيشم رتب لا لا .نوءاشتامو

 للا ف اغرب كل زفطتسم ادا بسد: كرواس ثلا للاخ اكت ديم * كو دنب حس لن ليث لءاعم اك ادلب ب لت

 < فوزمل وعفماك نؤاشن امود < فين “ اهياع هرهقب للا ءاشي نا الا ةركرج نراك رمز نب ل لحم
 -ك ايل راشاءتس ةعاطلاب ليبسلا ذاخختا فرس فرط

 0 ا هان دعادوت ناي هابدر و دعاريفأ وس تعي فوذم دعا بصاناكى ا . نيملظلا 1
 عم “اديز تزواج ء زن كدب هب تررما دي م قايم ادم ىرعتمبلس مال طساوب هلل ان لا سفن قر عتم دعا

 7 تازاهك ر توداي لش نانا هروس ل ا_ لكل يصف اكبر وا واي تاب كت ارنأبت لت تعليق هوس ١١١ :تاب ا طلد

 كس ءافك<سايكا ايارق نابي تابثاو ناكمااكتاذزاييل شر ادوار ورنا ةروسروا<س بيغ تكن امي سا زج دوصق حس لح ني

 -< يام لارن لكي [حس انلزن نحن انا نف نايم لل نا 2 داب نرخ [لتوج حس تازاجراكلا

 ل لا ءفط ليات لناشنو مان اكنلاسنا د حس شل يب يشل ٠ ناسنالا ىلع ىلتا له... 4 7-0 10

 د2 الالي ناي زاك عاق قكتنلاعوواي لش لت كفن رك رود وت تل ضخم لكي حس لاذ جي
 نفللو كنك يار جر ا التخا اك كك كر فلل اكل كت دوو درم لأ لوا لين كس احول ثس جاسشمما

 اماني هول اكتسشوك# ارم « ناو اومامج تنس دنا كيان لارج لي بكرم سرصانع فق لبن اذن هدرا حر دوقال نايا
 اني ماكو تس لوت وق ناروا جس اني كد حس وصحت رول نمتسس لاوناكدو بدك يدان ج لب تيد ا دحإ كس نس كري ثلا تل

 نسي رك أ قريع د هن يسوم .رسودروا ريصب و عيمس وت يابو انه لن اوبح ارسل
 فيلات لإ تجر ايعانركن اتماو شن, ذ 1اس ملكه يبس د نلاكدك [ت ادد ايان ك- اوك ن لانا فس مترك ون يدل يس نتن
 ل يقكم جاك لاروا ىرادافو ككل اء ككل ابك اجاعكي درك كرد دب يعش

 يلو م لقت «تالس رطفو/ انا . ليبسلا ةانيده انا :جامنتررب روط ل اسلي كت رطخ كن اسما

 رئاته تس لوح اموات ارثا كر اخ نكي خلع ىاريهادليأ ناسنابس لاق جسام ولا

 ومر كولوج ركل يس لادن ركب ىرطش يروا قبب نتن لضتنرو ناب ناك روان. وللا رنا لح هدم دكا كيارلوم
 ىك قتلا روا نع د فالغاس دازقا ل نارا تضر لدا نزح دج رخال زل رحبت لل لور كس ناود

 - سال لل لو لايخ اك رادرهتامرف كي ىلا رواندا وت كشلا ىل وجب جس 6 /37 7 ىو تدارع

 فال اك عساذج كن انا راد كل يت كس 1س كر ركر جل لوب قب وا لسد زوطى يزود سى 1و مك كس نا

 . -«ومرؤلاكق سرب جس ايانعج لتر ففاكاك يندب لوم لزم [قروفاك يع نتي ليكشف هاج كس ب رع نول راب تع
 هس ركاب تايفبك اخ لم تايورشم اكون مانرولاكسس ديد( سوم غرو كتر ديطس راد وبشوف انج اكشن اخ فيا تلج

 0 م ا

 ضان لاعب لكل يلو م فرط ىكا سره لح لا هراوراشا سس لول لج وردت ىل لوم رت اذ وسل لوقت كس تنجب ل
 ركاروا قلوه تول م تراثي لكرارياهتس ل 4 نا اوجه جرد لاا سولت يس 0



 ساحر تع آ 4 هك ططرعرلاةروس اة وراي هدد م لج, نيل اجر يسضل حر رشا رن نما

 56 قرسود رواه نالت زي 1 لال أ_ومروصتلكلا كلا هس ركن ايي لجو د اوم قا كيا لارصم اه ' مقلادابع ”رواراربإ

 < ّلركاوم نيرف ؟سلروا لش تمحرف وترتب ابسا رف 1س الخرم تشك للا

 ياهورك ايد اجاينن اي لاعاكراربا . رذنلاب نوقوي.-----: : ناك ىلا نق كرم ًاروال اح اكراربا ل ايند

 زادتارظنحررط سلوك تاب لوم كمال كدشلا قل لن تسر نايسداكزج لو: ىكم زا فيا بسج كيس رج اظدوا لت تسرك ارو وك وتنم

 نلف صوار ستر وأ . هللا ءاش نم هناا يد لوس ندا تن 1ك و 8 2 رموز فوفعس دوك تم اقروا لو ةكد 1

 روا- لو ةيسد الكول ون ديق» لومي, سوذيتس ”ةسح لوشو ضل تمياهنل م زج كح تبح شل دج اب ك- تورض اكس اتددوجاك

 شرد لورق دب لايموت“ اكورد روا ل ولساني ىيرتملس رخل - للرب كى تن ناهس جي نوي ريق

 رواه مسي ى ريق لكالاع كليك ا لاا تس موت ىلا وب لس اهسروا ىلا رف تيادب لكى العب حس روط اخ ل قب روض“
 ها + تعادق سما ق كش ورع هروا مان ول سس اج يلد خسروا ويني لبي موه 7 ”ركاروا < هدايزروا وف ناك لاعب نارلسم

 رم لو م , ىو لول نو عع مم لارض 5 ككل ول نابلاط وا مكن ابلاط كب ين ىديق حس حرر كيا كوول

 تسب رتب اكن اا ناكل كس دثلا ضب # تي درك «”باهظاكووارا ىلا ساس لاق اب للاع ناي نكس او ذ البأي دوا لذ لا

 نكلصاي لوب رواه نوب جانسو ثعاباكب ين سس منول 2 تكي جيلا ل 720 .لص ساب لب كي هاك

 كرم ضالغا ةلاجي 2 ب ىفاشيو ربا دن كج دوت « لل اوما الكاك اد 50000
 تس اجايدرام يهتم اثلادوا ةساجور لور هيف, الغانم داريا سيك؟ سيرا وم لورق ارا دله وب اتب ءاكلرذ

 ويوفقك تارطخو تاشدخ ناو ل وهن ل اخ نلا نسا هللا . هللا مهقوف 00 :تررشكو لرسسوا شما[ عنج

 راو ل او دلي دكر ل ايد ا 6 زاجو ل وربج كس ناروأ كس ب دهوك نأ“ كيك ر نومي

 هرثاف حاب لابلع عراب كس تش ل كس لس رك ليك نأ قار حس دكت. تعاطاد دايس دس حس لوب انس كريتر سوت

 ا كانو نك ايكدللا ناعم ماك تنج كس نين ر ناك متسول مار ] ] حررط لك ومن اشو. لوريماوو كه ايرفتييانع

 ٠ "روفغ برو ةبيط ةدلب ” ارم ف اص تيابنمدم كى د مدتروا فيلكا كرت لابجج - ليث دوج د سري تاءاقم لتعم يظن
 حررت ل ل كيكه لوم سوس هكككن بنا لومي لجروا لايلا ل ؤتخرو قد .اهلالظ مهيلع ةينادو

 وموارم يناس اك ؤقخرو كس انلسومب قري دوا - و نارف“ لال ”ة/لوخاغ كل غرو نكس ليتكم فاكس لاو

 روا وس قت لي اينو - وج لك حررط سي لك ةوج ركب عس لف رورظ نوم اكىت بدع إي با 4-12 سالك
 هك ايند-كع لوك قدناو تروا لوم تسد لإ: ل تاج ةس بلي اداه كس نس كام 1
 رايت نب بن مص لوو لاوفوو لش تنحب كس لا كس اج ًارظلراي د اك ىلوج لب افص لب قد ايددا لوج لبنى ريفس لمي ثني
 ا بكت ايدو لأ لاب درو كاع 202 ناركون نحب تا او ليش ماج قل لج دب بلطم اكو زدنا بس انعر واكس لوب
 لكوجتوس ماجا رسود- اتاك بار ىرافاك ماجي كس 3 لب كمل ناك ؟ماج لب طمس لثمااوخروا ل قو 1 شر
 انلرب كت ا ذاك مروا ل ارح ذي ولي ذم تم مارت هك جرم مخك الوب حس دن تمم وبس رخو فتوس- انام مك حقتي

 ولع لمص كلا تك ليبتون للا حس تب انم ضان ىو - لوب لبا اند كتم حرر كروفاك رك  نومووصتقل



 مسرحا مم هي 6 ع اه. رتترلا ةر وس. ١ 4 رو ري دعم م ”رلج» ننام اج يش 2 ما رت نال

 001001710070977 2 ا
 تل وك ىلإب سوم تب فاص ليش كس لوم باضيف قرارم اركي انج ابك يش قمل اكوج ل كس وكل يجرم ىل اع مس ذب شجي

 تس روثنم اؤلؤل ” ر وا_كس نه رادس لل اي هس نويت اب سح شرك اشبع هواك نبل طك“ 00

 ب 9
 سو رت يت كل سو مولعم لوب حم 2س حوارا تاس كح ل أت نا بأن ب الانا يي تبن اهي

 بااشإل كل ابوس ترئطلس ناشلا مشوا تلق ثم ةاكراعب ذب لي اكوج ولحم و تكي انجي 'اياك تل “تس ياراذاو' لوم
 نإ

 8-5 ل مدلل 5

 دملسس لل“: ةياننعس# نهر لج رواد
 2 هب

7 

 لل وسر ودروابسإ ا ارلؤ اكو ورا ل م كس كدت اه مد ناد لش تدوم ل " "ةضف نمرواسااولحو 0

 رم ا رسل مرن ساكت باب كس ا رع نسمح هدام ناءاس ام ودول ولا لج اك وس
 2 5 م

 اييجوس_ انوع ب ويتم اتع ارو ز كح كح لود مايد ىل نو اطع ل ددواسن ضارع 1 طخ( نو فت اون بسم لم ىف كرت

 اع فرط كاب وبك اج اكر وبطل ب ارشدعب ل لون بسس »538 ىلإ و« تس بريك ث ايي زج كيا نس ابو سد

 تروس ل مارك اك# ارث جوع راب اباد لدليل د (شك حرف تم ابندللب لدقلا ذدبءوإ دب ن « لو 1 «: لارا لج ل 0066

 تا ءالظومارلا اره < نوقسي لجل سودرواج- نوبرشي لع لوار# - شلل كل الج لتر وا حس إب املج نا لس

 1 /  تارك ع نومن” حرر اركض كدا يكد وركب حس ساكسي ا ةمهبر مهاقس لج كرست

 لسى وكرار وال ارباكلاغا هس دامي مك اينلا اان خلا اذه ناك كح تسأل 2 لوردا لا زفات نو زا وري زع
 ل 54

 رص

 -تكعا . ايد ترضع قو نان يب اعل تح حاط

 رأ ذاك ادب لس لوم اك # ري ككلتا ان زن نحن انا... تت نرواصو ترك انتا زوما زومتاكك اي أ :

 7-00 + نآرق_ وت تير داو نيبو تع اط حس للا م كلش مكتب نمي تال نة رس ىف نك 0

 < لن ا لامعا ناتج لكل وكيت اري 1 و تل رو لاو «تاح را وح زور سيفكس مكر واع اصم

 لوب رطب فلشكرف كورس و ديلو كيج اجور هدد ناكر للاب كن نارتيركبر ,مل-برذلا# لب 7 ادذاب تدم ار ملا

 ع اص ع رك 1 ءاشعو برمز مغ تما 0 57 0 10 تع

 ملم ردا دهتح_لمب هيب جس قكجرجتزاطارغ تس لا جس ماشعو برازر عله لي را سا 1 ٍذ

 تح ذب تس اجب ديت 52 ل تح
2 

7 0 ٠ 

 ا "تايد / بلح بلبس اك ا هني 0 نارج تحيي [لج لتر ومتسك حل ام ءالوش نا

 كو: تنكااب نادهولئالاح- لت لكي ناعيا كر ًارواعتس بوب بوم كس اجر دوجان »ل راقرأ

 موا "وه انقلخ نحن نب ةيارثدا مرا ًّ "ةناكايوورابدد نوب كم لكم تقل را 0-0 براك
 0 ل امل تن ْ هلام 5 ع 8 2

 شادي لي انتا فرص رف لتس لي :ةدايعد لأ لب لا تر اا كك تسر « ردت را هايل داب مسن

 7 نفع

 سا

 زب .
 ١

- 

 تس ئ الاتي لا حامل 576 مر اك حي ريب لطم وود نج تع انيهرايودو كى !ىأ؛ ام بس م 3 "لو لأ أ اروا

 -لاوهش شم حرر ىف ناو نو تح اج نا لأ نوال لود مك أ اثنلاب

 رب
- 
 م

 3 ب هَ 50 ع 8 3 : / 0 سب ا

 ؟دوزدت تو لامك ف رصء اك اكيس (.ةركذت هذه نا 2 باتل هداراكس رتلاودارااط ناش ا



 ساحر تي 1 د طب رصرلا روس ةرعفورإب 2 مدلج" نك الجريش روم: تنال

 حبات ساه كحذشلا نك انجب احكي ًاووخ اكس انب فرط ل شلا تسدانياكجس ايد: - كت ورا علم ميش ع رز لس نآرق بنر قرب ز

 للم تاع روقومو كيا امه انس ىاجس فاو تيحالص لبر هك ىلا سلا نعم

 0 , طفدب روا ايي دانيل 7 لأ تجر ل ارواب ايد د قفل 550 مم قئاوارعتتسا

 2 بيغ لك اغا لش ىاخلا مكمعطن امن :لولسفت اطل

 رعود مولا قروفاكل يأ حس لب لتس رادع ذي تس لاحد لب مست ب كبار اروهط ابارش مهبرمهاقسو .

 اع ايل يلحس ل راح ور با نوما اح نثر وا اهراج عالج نوم لاس كى لات قا تخت اس كس تبي روبط ل 49 3 2

 قيودا يار لع 0 اق ا نام ل

 تعت ىنوقسام نينح لابج ١ اوقس ولو ننفتال اولاقو ىنوقسا
 باري هلك ايامرفر وادم كاب حس تبث أ وج جس دارم بار قا :ةيام رق قف اجت ين لاش لس تيب 1قتا لس م

 لا ف اجوم تسد بج ردا يأ كل لل اجو تسمع قة تيل ىلإ بنج بارع هالي ها داك للدم به ودنب لص لا

 دعسقم ىفرلوءرانلمت حس ل متو أخ ةساجوم للساو بسجروا ني ةساجوم لساو ول م 278 م للا لل زاوأ

 د نو ةاجوب لارسء# ردتقم كيم دنع قدص

 لاي جس باشمهس ىلإ كيا ناشيفاكرا لاري راورا نادللب ىل ليئلارم بارشردابتت حس لوبارشنلا فس هللا لبا ضر وا
 ا ا ا ا يا

 رواه انث [تس ضايقلارواءاقبو كاز 7م اقنع ىلع ايم تح بس انم كلا كح نووي اس لب ايوورابتراززم اكن تنل يب قر ولاكن

 رولا اوك رواق كس تان مسجون لإ ْ/ "ع صاح ارم” ىلا «س لب اي وراح حرازعاكن نت لن قب راوفا ضن

 ىناقلرصر -ىلاب قست قلن ل 2ظ5 لزاتملس ل 1 هب رب زرمما

 ىدرمجب وف اجايلركل ومر برش يقيد اراك ث تس رف ىلاعملا رو بح اص نكي سك راربا لاش ارش ليك واتس باش
 لاهنت دمام راق ا برع

 نت تس ري مار م”اووومت بساطات ءاهفصو تل اذ قرتلاو# يس ءافوصول رظارم سلالم. اليبس هبر ىلا دختا ءاش نمف



 نار تي 14 هك تلسرلا ةروس.! ةرسمورإ مل 9 ذة له نمل رينج هلي رم

 ل يي ا ب

 ما لا ا

 ا

 لاَحْلا ىلع ُهبَصْنَو اًضْعَب ُهْضْعَب و ملت رق فرغت هبات ابل يأ «ءاقرع ٍتلَسْوْمْلاَو

 ؛مالاقَرَف ِتقرْفْلاَف َرَطَمْلا رش دن دايك طا ٌرْشَن ٍترِشَلاَو ُةدْيِدَّسلا اير «ماَفصَع ٍتفِصحلاَف
 لت ةكئالَمْلا يأ هدو اَرْكذ تِيقْلْمْلاَف مرعلاو لالحلاو ٍطاَبْلاَو قَحْلا نيب 0 ب ُقْرَفت ناَرَعْلا ُتاَيا أ

 هللا ّنم ٍراَذنالئَور هذمإلب ىأ اواَرَذن وا ارْذُع ممآلا ىلإ ىخ ولا نوع ٍلَسَرلاَو ِءاَبناْلا ىل ل يحخولاب

 ِثْعَبْلا نم َةَكَم امك أ َنْوُدَعْوَتاَمْلإ اَرُذُع لاذ مطب رو اردن اذ هرب اوى ىلاعت

 ءاَمسلا او اهو خم 05و ثسمط موج ١ اذإف ل :ماعقاَول تاَذعْلاَو

 :ٌرمَهْلاِبوواَوْلاِ 0 ٌثَعَقا لضرلا اًذاَو ُتَرْيَسَو 1 كف : لاَبجْلا اذاَو ُتَّقْش 0 ُتَجِرف

 هوي عيبا ْمهمَمأ ىلَعَو داَهَّشلِل جمْوْتَْلَجا مِيِطَع مْوَيِل مْوَي يال تفز تكبح فااهج الذل

 هْوَياَم ترد آَمَو قئالخلا َنْيِب لصف ْعفَو ىأاذإ باح هب ُدَحْؤِو يْلَحْل نيب ٠+ لصقل

 :و َنيِلَوألا تِلْهن مل مُهَل َديِعَو اذه همم َنْيبَّذكُمْلَل ٍلِعَم ٍِْمْوي ليَ هناشل ليِوُهَت ٠+ لْسُفْلا

 نم كللاذك ْمُهُحِلْهََف كم رامكك ايدك ْنَمِم امو َنيِرخألا ُمُهُعبِن مث مُهاكَلملا تيندكج

 ٍلئَمْوُي لُْيَو ُمُهكلهنَ ل زيقتسي انيق رشا م لكب ؟ةَنيِمِرْجُمْلاب ٌلْغْفَن َنيِبَدَكَملاب انلغف

 رف هئلَغجف ملا مهو بنيض 5 نهم وان مكفلخن ملا ةئجن .««نييزكملل

 مغبُف 0 :ةاندَدَقَف هذال ولا ُتَقَو َرُهَر :”دمْوَلعُم رَدَق ىلإ م مجرلاَوهه زئرخ 40و نيكَمِراَرَق

 قحْرَدصَم «مد) اناَفك ضْرآلا ٍلعِجَن ملا هرم َنْيِبْذَكْمْلِل ٍذِئَمْوَي ّلُيَو ٌرحن 4و َنْوُرِدَفْلا



 ا 14 < )» تلسرلا ةروس.؟ ةرسمورإي هدا متن ةولج نال العر سفح ررشو ممم تن تنال

 تدعم يياوز اهيف لجو اهيلب يف «ازلئاوناز اهروع ىلع ءابخأ اع ىا 2 ىتخاب
 موي َنييِدكملل ُلاَقْيَو هم) َنْيبِذكُمْلَ ٍذِعمْوي ليَ ادع (ماَناَرُف ام ْمكليَفْسََو ٍتاَعَِترُم الابح
 كبس ِثْلَذ ُىِذ ٍّلِظ ىلإ اًرقلَطنا 4:9نز د ْوُبّذكَت باَذَعْلا َّنِم هب متنك اَم ىلإ 1وُقِلَطَنا : ةّماَيقُلا

 ُىَنْغياَلَو مز موي يا َكِذَرَح نم مُهّلِطُي بك ٍليِبَعأَ هتَمظَعِل ٍقَرِف ثالث 0 عي رم

 َنِم «وِرْصَقْلاك اَهَرْباَطَتًامَّوُه ٍرّرْشِب ٌىِمْرت َراثلا يأ اَهَنإ ِرَِّ «ت) بَهّللا نه اًنيَش ْمُهََع دري

 ف «سورْفُط ةلاَمجو ار ْىِفَو لمَ عم ٍةلاَمج عم تلمح هناك ََِِبْرَو طع يف اب
 اهِواَوَس ٍبْرَشِل ٌرْفُص ليإلا ْدْوُس َِْسُت ُبَرَعْلَو ِرْيِقلاك ُدَرْسآ َمْنْهَج ُرَرِش ِثْيِدَحْلا ْيَِواَهَتْوَلَو هيَ

 ةَراَرِش ْعُمج ُراَرْشلاَو ٍةَرَرَس عُمَج ٌرَرَشلاَو اّل َلْيِقَو َرِكْذ اَمِل ٍوْوُس ىنْعَمِب هيلا ىِفٌرْغَص َلِبِقْفٍوَرْفَضِب
 ُنَدْؤياَلَو ٍءْيَسَ ِهيِف دون ْوفِطَياَل موية ُمْرَي ىأ اًذه «موَنْيبَذكْمْلَ ِذِعَم ب ليَ ٌراَقْلرِقَ
 ال ْىَأ فلا ٍْيَح ىف ُلِحاَو َوُهف ُهْنَع ٍبْبَسَِرْيَغ ْنِم ُنَذْوُي ىلَع ٌفَطَع (-ؤَنْوُرِذيْعَيَف د
 ٍةِذَه نم ٌنوبَدَحمْلا اهب ,ا ْمُكَنْعَمْج لَم هلا مْوَي اذه هيو َنْيبْذكَمْلَل ِذِئَمْوي ا َراَذَتُعا الف َنْذا

 ُيِف ليج ديك مهل ناك نإ ايو 3 ريذع و نريساحم كلب م َنْييَدَكَمْلا َنِم (ماَنْيِلَوالاَو هما

 عك ل ف َنيِتَْمْلا َّنإ «) نيب بدكم ِلِئَمْوُي د َلْيَو اَهَوُلعفاَ (هيزديكف ُمُكنَع ِباَذَعْلا فَ

 هيف (7) َنْوُهَتْشَياَمِم ةكاَوَفَو ٍءاَمَلا َنّم ِةَعباَ : "رن ويْعَو اَهَرَح نم ّلِظُي ٌسْمَضالِْإ ٍراَجشَ فيكَ
 ىف ٌسانلا ُدَجَياَم بسحب اًينُدلا فالحب مِهِتاَوْهْش بسحب ِةنَجْلا ىِف ٌبَرْشَمْلاَو لكامل دأب ُمالُعَ

 اَنإ ٍتاَعاَطلا َنِم سو َنْوُلَمْعَت ُمتنك ام َنييَهَتُم ىأ ٌلاَح اَْييَه اَوُبَرْشاَو اًوَلُك هَل ُلاَقُيَو ِبَلْعآْلا

 اوُعَتَمَتو الك (موَنْيِبِّذَكُمْلِل ِِيَمْوُي ْلُيَو -ؤَنْيِبِسْحُمْلا ىِزُجَ َنّْتمل انيرَج ام كِلذك
 00 مكن ْمُهْل ٌدْيِدَهَت اًذه ٌىِفَو ِتْوَمْلا ىلإ ُهَتْياَغَو ناَمّرلا َنِم اُلَيِلَق ايلا ىف راف ٌباطح

 ِذيَمْوَي ُلْيَو َتَوُلَصُياَ دونك يال اولَصا اًوُعكرا ْمُهَل َلْبِق و «موَنْيبَْكْمْلَل ِذِيَمْوَي لُيَو
 4 ع نم هِيَ ْمُهناَمْيِإ ُنكْمُي آل ىَأ (م.ؤ نرمي نارَقْلا يأ ُهدْعَب' ِثْيِدَح ىابف م َنْيبََكْمْلَل

 هُرْيَغ هيَلَع ُلمَثْسَي مل ُىِذّلاٍزاَجْعَأْلا ىَلَع ِِلاَمَتْسال هب ْمهيِذُكَن َدعَي ىلاَعَت هللا
 .ميحرلا ن نمتحرلا هللا مسي ىلإ تايآ2* لل جس ميل تالسصو روم 23ش رم ر

 ريو كل احافرع_ ل دم كل نتا كيت 2ك سود كيا ا ذو بع لسكس )لإ لاو قمتي ع اج كل اوماننا هس مث



 2 وع 2 3: : دع 2 تا قلاع
 ههنا تم © له تيلسرملا# موس 8رعبتو راي ليلو 9 رج نيم بج ريس عر روج رن نا

 لرش ولدا ) لإ 72 ىل ايجي وادا وج كل واوج ناروا( ركن تب 1 52 نالت ىف قادم لا ج ( حل بسد احس
> | 

1 
1 5 1 0 

 00 لوب نيف د: م تان ناش أ ل نار ( يم ىلاو تسل لرف كايعر راس مار7و لاطع ىلأبو لاق تاب

 تكتل ينير لونا ليا وول لا سال قو لاي كس لل روع ايبا تش رف )يه كلاود الو ماغب مج وتشرف

 لاؤ_ض ارذعروا ارذن لأ ح ارمي ارو كس اقروا كي جر لور ع فرط لاقط قت ارلداي

 < لاو سد: ات ا ل اعلا ورفاكة دك )2 (ناج ايل هدعد تس ماك زج ل“ ل 0 جت ايس سس

 بج راي هدا( انوب #اذكي دك )اك اج ثحي ناعأ امس رفا ظ2ظ011101 8 تجوع ( لاما )

 رج اسس واو تققا)»ك لس ام عاب تقفوو رقم نت بسس بد 7 10 نال لاول اورو ) ل لرلا ثنلا

 ملاعماك ورب ( ل كس نويت ذب )4-2 نو سس( كس وجت تقوم قنا ادعس ةاددج تاس رندا جس

 باو اكاذا عس لا نيمو كس قولك ) كل كس نواس لمين( حل دس تاو يل ساس سك 5000 !) جس اين ايل قب وتل

 لولاو ل الشبت ند لا( تس ترج لاق )جه اميل داكل صيف ووك مولعض ردا( ركوب لصيف اكن لسا: ل

 دا رولا تجي ل فذ اشتم كح نا ) لو هك كل يكل وكر وكر ادلب مايك( يلم كل كس نإ لي سا) لوم ىلا رش ىف

 ررط ا ( كح لب در اج قون لا.نر افك نجت لع ل او نابت وج ) لي درك ضتاس جت اسس كس نا لك وطب رجب ( يدر يأ
 ( كح لب ذويهم مسا انه دكمرج ىج هدن 1ك ) ل نس كيل تاس لومرب م )جس ايكدجت سك لال و ف الجت جي
 م( رققوج تل نأ )ناني شع لا ردد كلادا مس مايك م 0 كوم ىلارخ كذب كن ولاء كا خاظكز ما

 هس ارناكيا تيك موس( كتانج ١) مو زدنا بيبا لم اراقب لش )الر لم يوت كين كموره تنقو كيو ا

 اع رص كمل تفك )نب لكل او لصون ا لوم يفارق ى ذب يك الاو هس التت زور ىلا - لإ در را

 مروا ساني اهي( رنطب تيان 1ةاةا "1ك كر وا( لصرشت هل )وكل وورسروا( لضخ ياك ودع ةماضس

 كاع ايده لولاو لاا وره تما )كرم يلارثوب < كس ناولاو ل [ات زور سا -.ايالي لا( 0
 7 هز كسا بسج اوتو اك ) فرط نابئاس فساش ننال هلل سك ياش# موكل فرط ىف ( باذع) لا ذاب (
 (ىل [)هددنروا ( كح تسد م اك اكيياسرلا هيب لل كندا ل ماو” ) هيياسن ال“ ل“ (/ اج ثحي فرط سوك سا

 َ هذي دق( كن راهب تاع لادج) لأ اسر رانا( ل )وو( حرك بع كار تب )2 انس ب حس ثدي

 كك ةلامج ل تأر قلياروا عت ل امج ةلامجر وات مل  ةلامج) كندا ست ( ترام كل وذ ل :) لك ب

 عزم اكبر لاا لكلو هايس رطل فتكا داب لم < لث ثيدع حس ظالكس تكرروا لك )ل6

 دوا لإ كس دوس قش كرفس لش تب امك هاد كل ع "كل نار م رب وم يح وج ل هكر م لوو دايو الاك لتو

 ة رك ذم لك ل ولاو لس اان زور سل( ل م تل وراق قدا ىلورارش قرار شروا سا 5 را 2

 م نذ رسل نك ا كرذع) كوب تذاجاو[ن اند( م لكلاب تاج » لعل م كوم هو( زور
 نك كا ار ورا نانا ناقل كسل لشاو ل ب يغب ماش د مقل | دوج ففطخ

 م )بءايلر ”عمتو لوكا رو( ' اولاو لس انتل تما لا )مذ م ناكل صيف ب يكد لاف مشى ذم ىل نولاو ل را زور
 ل را بان اكسس مل بول ولاو انت لكي تس
 نم ولان زيك 00 دي ى ل ولاو لا الش زور عا( ولا ورك رد رض )ولااجرعب طرب تدل( ليح اكس دكا 00

 ل ةاحب حس رك اك يلو وف يوي ئردوس لاب كول م لاخر دن ١

 اند فاظر كرب قاطمس تاشباوف الكبس اني ناحل ع تلج مكه نس هراشا لبن سا )4 لوب لع لوديم ب وقر مروا لب نوم



 0 ءاجارسن تي #1 ع اله تذسرلا ةروس: ا ةرعأو رأي هم مترجم نايل الجر ييفت حرر شو مسج تناملاك

 ذيل( قوت لن تنس لام )وي ءاصل خس رم بوش ( 6 ٌساج ايدك نلادوا ح نوه تس تيياعر لكن وكول تكا وج لس

 لولو ذس الجد ل( جدل ويا ذس ميج لت تسي دلص اياك واي تل ": لص لاما( كي)

 لم كل لح حلا نا ننال رم لم )دوا ناد سوت( تس باطخو ورفاكل اين د )ول تدب ولات م لوم ىلا ردي كس ح
 ئزارغ) تحي سيث وت ( وعر زارغ) ولج كس حاج ابك حس نا تسدج دول قدم ىلا رك ذب كن ولاو نس الث زور لما اوم ىلا م( <

 رمي رك انجتوك نى 1رق )4 لب ال نئاميارم تاب ىناوكر وادع كس( نا رق ) ساري ةقومم ىلا رغب كل ولاو ف الجذور للا( تنسب
 ( - لاك لوروا هس لب لا اجا ناشدت لكك .اًنلع اجإيال نامي حررط لك لوبان رد

 لو نب ل شلع < نورمان ةوصوم كب سرك و كلامك دمك عراب . تالا رسسسوسسمأ أ ٠ :بلد نيت

 ارح بس طعن حنا ددقم لال ليك واو رايد لكل ضبا لكل جبس ضب واه انارددقم حاير

 0 اي آر ف وصرماك تاق رافي رسدتخ دج دعإ كل ا <س.اانموكرايرفصوم اك وعن مت بع دج ايكرايظازرط
 - كك فوت كمي 1

 قب يفرح ني قس ل ترب لو ل ئوغلي- لج تكول ولاب لح ندرس ذوحكف رع هس لعب لزم .ًافرع
 ا نارا لو نت افرع موقلا ءاج '"”حررط ا ىلإ ا لورد تت [قث "افرع ناطقلا راط " < ل لوم اق

 رجدشا ذورش الاس شمر مايو ف الو قمت خت كه لسرم تماس عكس لبث نادم حر وردوا لن شك حطت وج وورا )ىلا كس

 وتشرف لإ تك ت السموك لا لبن توب لاي رت اس لملم نو رك 1و لإ تدل لاك را

 ال اونو رمادا تش رفج بس دض كر كف رب وا لو قش رفات السمك تس ا, وتس ”نءاروا هس ميش 7ع اين2--
 2 جول لوتس نيل ارم تش + فروا اهكبسوصت سس مجدل امرك دام لب اوبل ر 2

 لو ةساليمب مايد ماك هاك للاي ل 0+ ليبي نسا ليد ارم ترف يلالشابجللا اومن .تارشانلا
 - لو تش رار حس تايقلمرو!تاقراف مالي ع ررك كراع ارب لاا لرش نما تايقلملا

 جرا لو ررصم لولو و اردن « ارذسع اوم مولعمدفلا بني زارن اكن دوا« ر ازا اكن يق .اًريذن وا ارذع

 و دارمحس را هاروا جس تايقر لطتمرو لب بوصنمسسجو ل سول لوعفم ل وفود جس لايق ف اغ انومردصم كر ذع لهي
 ترارور قا رعب نو ره رتح رذسع لس ل كرادروا ل را

 رذاع يقتل ع هت ريذنو و ريذع كيس نارك ضتبروا جس قددارم حس رك ذروا لإ لدب فاد اركاذإ- 2

 هس لازض١ رن تل ركبوا رعام بام نان درى ازا روم و لاي يرو نق ترو زا لبن كس رزنعروا
 -جسايكا مهذب رت سلس لاذ لضوزش ل رطب كا ردع ل تمأر كن لستروا جس ديتاس

 احذر جتك هزنمت ذمار قايد وادجتاسك ةاوري لص فس لكرمرلا ٠ تتقا

 لاقي ىل < ملوقماكف زج واب ع فئاتسلمج بن للعتم تلجا , رورجم راج . تلجا موي ىأل

 ع مي ليت يفتسا س' 'لصفلا مويل ” لكان ب انك تتقا-ةاجوم لاعل آي دوا هوي ىال
 لب اطماس ة اركي رز “اذا باوج هتمذخ ويو ” تررايع

 ماقمتاقلم لصفلا مويرواع لوا لوعفمفاكروا رمت كل ارلمب كا ردادواءادتس يماهقتتس اه . كل اردااه و
 ديه قاس ماهظتساهسرمود تاب هس ك4 م رسووروا كل كراك وداعا ماها البيس لاف لوعفم
 - ايكيا



 ه*احار ري 14 كلج تلسرملاةروس ا ةرعأورإي هد متفةرلج ناصر ضن ررشو مج ننال
 «كيلغعالس' نايك يلركل ورعفرطلا عبر كك ماودو تلالب ب ا كج ركاءارتبم . ذئموي ليو

 كس لولاو نركب يي لكل لايك الداب لذ لي تدوم للا يس لاو سدو ازعل كل ورك ين تل رق جس تروص وي قل
 دل اج انايكس شد با هذدك اتي اج سكر جس امرابدا

 2- |[كتررطتر ارم هس نواه كل كرار لا زج وج دعب ل اج قير قنا اهفتتا .تليهن ملا

 ريغ لعفلا اذه لثم العف انلعف ىا كالذك ._رفاكك ير سسما لرش اروا لو راف تتننو سري ترضنت 1س تنذو
 0 فوزي دفوصرم ل تراي

 ملبس ايدك راشا فس رشاد لون كس نك تس تفكلا ه2 كرر لال كن زواكل اوف .اتامفك

 _ىاوقلطنا لحب ع ديكاتيب , اوقلطنا

 ناؤضروا_ كس آطاحا اكرافك دج كوم ايزل غر ذودمكل ب تك تروا حس دارم لاوطتسف ل وقل . بعش ثدالث ىذ ش
 1 -كس لوم نك ع

 لق وورد م اوك سفص بي اوم لل اوك هدافالسفإ ناايمرو كس فوصوم ترف متروا جس تفضل سس .ليلظ ال ش

 -تايدمأ( 5 17 ماكر ول لوم ثسد احرواد رك ةتروض لو 11 قات نوقلوروا لرب ناغ كو اس ل لاشك هت ايكوراشارلا ل

 | - لو كس كورا تاس كس . نينك

 رواج روس يسروا فلا نايمرد كسار ل وفود ل ذاشتسأر كل ارع نبا نيس قم قاسسأرثماع .ررشب ىهرت

 نا لز تكد كىراكج ةرارث_ < باقر لة بقر عسي يك ةررشاو# رارشدواك ةررشأل ررش-ى“ قم
 لبث ميس تءارق تالا 200010000 نا لس 9 روا فير قديش لرب ىلا دب دي وك ودار

 ةلامج ءلامج «لمجء اك خر تين ات انى ىلاددا عساي ةلامج_باعأي ةلامج مل صختروإ اوما حر رط اح

 وبا نيد هس لبي ةسادك احن اعل كوب ةراجح « راجح « رجح ررطىا «ةراكذ , راكذ « ركذ بيل كد
 قومك عمت كلامج دواس قكرمب كك عك ةلامج تالامج تبلا لو نعت ماوك ةلامج رطل ةراجحروا ةراكذ ءاقبلا

 وم خر ورغم لمج كن نامي يبدوا 11 لمج
 هس لاذ اى ذات اظفل يك ات مولع تس ثيدع .رفص '

 .لكويك_س لاش باهت ل لوفود ني نومصتخت مكبردنع_بداشرا لم تع كرس .نوقطني ال موي اذه

 د لوقت لابع نئا لا يبجك ليت لبي لاوحا فلذل بي تاقوافلت ل بي تم يق
 تمي ار بس اتباهوكب نكس فوطخم رك ف طعن رذ لس ةاو افك و جس دس د باو اكشن ك يارس“ ١ نو رذتعييف

 ل اوت وميف مهيلع ئضقب ال بيوم ببضع قلب جب جان [تتفو ل! بص عي باج لماع ؟ اي ةسيك عر ل
 لكبصن ل نورذتعيف مهل نذؤي ال لابي بتوبد بيست فوط” ل اهبب نما جس لاب بس اك ف وطن ترومك حس بص
 مهف ىا 2 امانا. هفناتس لمت لي وأسليأ جس [ررطود حيد لي" ن ور ل تعسيف * اعالي ناي باتكر واكس آ بد سبب

 كيوب لج ضنك و نثري وم عنان كل كس ناوج ليك يون ى يا رافكل لذ تكرر نكس لااءاقرلاوا . نورذتعي
 ير قف انوم بنر كأي لا اوم ىف ل بوم فوطعمم نذ ويرسل وق كح يك فر تروصىرسو دوا لالوب للم تروا
 تياعر شاب 1ص وطرب كوب ليك وصنم ل لاب يقوم باو“ نورذمعيف لك ب لكس يطع نبا - نومي رع بيس

 -< قرف لم لوفودلئالاح لو دم اج لاسلي لولوؤ بصننو عري روااوج تفل دبس نم حل صح اكديج ول لايك قتردت



 ه١ اح ارسمي 1 < » ىتلسرلا ةروس ؟ ةرسورا 2م متفولج» ني الجريضتحررشوممج 2 نالت

 فطغاك “نيلو الاو' رولكس اجايكح "سمك كسرلصيف تنس نايبدوا رقت لصفلا موي . مك انعمج

 هيف لصفي موي اذه مهل لاقيو - كوم حررط لا ترابع ذقن ى طرت وقل لومتم كر دقتم ل وقروا جس عم لوف ياي كوي

 ْ -[ وج تمرسكومجب و رواولاكتر بخ لوك نيا . ىنوديكف قئالخلا نيب

 ضل“ اوبرشاو ولك ”ةطم ثمة لإ لس ب موس نياك ودي كس اندر سانلا دجي ام بسحهف
 ىف نورقتسم مه ىأ < ل فرط "' لالظ ىف” وج_س لا نيطتريمكل يدركه راشا حس "مهل لاقي” د

 -ج فئات مالكي كيد نس لتر وا كلذ مهل الوقم لالظ
 باو ؟ أوم سفح ريتال لج ىت كيا ول“ نينسحم و نيقتم ” كاتم لاا يللا . كللذكانا

 تاجردو بتارمرابر قرف وللا فاصوا كس ووو ل مك ا يسون دارم لول جرد لاكروا لع اح نيف دعس

 مك يساارار

 لو كرسفمي جس لنكن ال ناجبارب لوباتكا كرسو» لد لووجوم كن ارث < اهكراعموج لرسم . ثيدنح ىابف
 مرورج ركوجوأو يداي ز لعلي قري رك اوماس ذي ل هزم حس لولاك رسود ن ًارتدنجرب لوح لبق اطلس لنا

 بسوو ع قرصم كل وانك رسود .لكدج ن آر قدك ات بدي انا رف وكرسخم قار لزيت ليلش كرس سا جس اتال نامي
 -اتبر لثئاوت لاوساكن ارياد لإ دمت كن ادعب بي ذكك لا كس لا ليئ دوج لش لا ليات
 ننايباكتايفيكب ابسا لاوحا نلاروا انوبم حن اواكتسم ايت قلي تن السعد روس لع حر ربط كن لاسم قره :تابآطلد

 كل سا لج 2 اضم وداي ل تروم لادا نا اضم ىش نورد ايز لش نانا وروسسك  قرفير لش لادنود مت اتجس

 وكما نثل_ شسا- جس تس تايد كل البتر ج لح اكن الجت لكوج رواج ايك يارب دوك ن يبذكمملل ذشمؤي ليو تمي ًابترملد
 ليفت يب نر و روس[ اريج اجاح ور لب” فاك لات تود ققومب ديك ا تديفم مكب عج رار جسر جاظ دبا تلح بك أ كرارك
 -< اج 9: ناهي تس

 اوجد آرب بلاس ليا ككايعااكهت لع قتورو كس لاا لكلا مت قوم لاذان تدوس دك سرها مدان كيا كسى اهقرفصتدت سس
 ىئميئانج . مكر ش تيقو امك اهرش معيقو_-! [رفداشرا نيو ترضخ اوما زعكك احبه ورك يحتك كس داس. كس لام
 إو لاو ال رشم اهجاوجم ل دارم تح رفعت تالمرمدكل و تس ا رزوحس نما بس موسوم سس “ تاالس ملا راغ” داغياك
 روا لل لاو ف رك قرف بع لطب و نقتوج ل تيل دارم تشرفنا بع نماروا لين تيل دارم ىل ؟ر قات اي آس تاقراف هدا ررطىا
 - ليث ارم كال عرامج الاب مس تايقلم و تاق راف ل و تس ارق رشكن با_ لقي دكه دك ا رموك ولو ابوتج لإ تبل دارم ل اوما

 ب تاق اكاد فرو فت ؤدمرطارث تال وسلا و...--.:4 رت »
 ايند لب -لا تح ا ازبلب كول يي قيبركراتخا تروص كلا انفو كن لافوطروا سن م اوموو ىارعإ ردو كلش لاموب

 نايلي تلال اق تامقت كل يخش لوا لن تاج كل ن# كرك وب ديفم كاوا لبنت لن ماك ع تك لاغز ق معخو
 5 ساو لولو لت آن اسبح لش كير كان طم اكاىتو لبي تمم ايف



 هج ء حارس يي 14 تلو تلسرملا قر وص ل 9رعبأو اي 010 مت ةرلجم نال الجرييضتحررشو مج رت نارك

 موا لب لكك تاراخجب لي ماو: فيطأو) .تارشنلاو 00000 : تبدسانمح_ منوم لكن اروا ليمم فل

 نرمي ب هس اجومب ساب وا لن قي ثناب ل وصحف لدم لبنا قباطمس ىلا امك ل قي !ايجي ل اضفوكل ولداب روا لع قش

 لكاومج ىو رخو وب دب ءوبيشوخ : الشع ترايقيكف لت كل و زج مللي ليت ايصوصخ ل ولداب كي دوا ل قدرات تءرصرا رهراوأ ولو ب

 نازل نى ل “ ريشمن و رسشح "جس قدوم ليا اكتاغ هوس صاخ كاكا وموت لإ رو الش : لو لاو ليت لاودب

 اك “”تاقرافلا”ىل [ر كتم إي ارضنتبلا“ نيلوالاو مكلعمج لصفلا موي اذه ” < داشراك [يانج-كةساج آغا هسرظنم اك
 اك ىلإي روادود اكدحدود حررط ا ل يب ترق احس اناجومب للا نتا نتاع نال ئايد رطل“ نش ” لو درا ةلارص
 9 دكر كس ككل املي

 «« لايام فا ادا م ل اوبك ا: ف وخر اح بيور ىلا ال لد داب لاقل لادم نلا .تايقلملاف

 تا الس لوم نجوم ل لد تايذهك تنقل لب وج سس تحرف ل ع 10 افغتتساو ب ةنرك

 د لو جده ارم تشر رف لاسفل لك خدي داك ف اينزج كتل وفك تتزاو آى لب وكيت يرو

 لالخ «ارذن وا ًارذع ”رواعس دون ل لصفاء ا[طاكس سوم تع لوس وجاي نا لبي لعمل رود لارج
 ل يبدي تنو وكس زمرد رو نر مازاي اك ورفاكركى لات قري رذ كس قواك ين تتكلهاعرفلا تر رداقلادبظ واش ترن

 هيلع رقلا تر م زعلاربعو اش تير طر وا لي لس نلاميا ورك ند جس اناتسم ذو لاك نايبا ف سقى جروا_ لقرب لك
 2 مس سك كتوكس ليذاب كل اغار م انعم ىورما ىلا م الكوت لإ سامر
 تامقاوروا لو قث“ كم الكر حوج روا ايد زوم مت سا ماك الفرو يكس مكس ىلامت تم اكل الف فس شرك جداعددا يدا

 تلح صامت نمر فرط ىلا نيبو نا ذر ودايز لش تدوم كادوا جس كس كح ةسارؤوا ةنسالد فد | ومد قلت

 لكن بس اح ان آ ايبا رورض ندد كيا كل ين دباش لب اوبج ىلاو دس .اهثب قوروا تشن فلس او فس ال قو لاحر جم - ايلا يك يك اك تداثب
 - خس ماي درك ممم نوما, هيكل يوكل لاو ف دة تسدد تس اج اا كتراد رك فيكس ناوك وضرب

 لوم ىف اهي روا ليد ثعي نلاع 1 لس اهو رول سدا بست وس . موجنلا اذاسف- : شق ل نلوم اكعرم ايق

 ش للا لوم لق لبي 3 لوما ىف | 53 لب اطم كس كنو ورقتي كس اربعروا لرمي 11-2 غارب عررطل لور

 و كولورروا قر ند لساوجتر داي ؟ امك اما كح كس ناد لوك قاب بس نارك تاجروا- كة ايدبلمف اكابس تنذو

 -.اتاجومدجتاب نوحتأب لصيفاك جرم انب اد شلاش دووم لش ترخ [ه اه كاين دل صيف يك اضاقن كوت تسلك اوم

 ساو ولاو ل الشجر اننا لا تدين ىو كس_.لصف لا .ذشه وي ليو: قت لرب ل تايآررلك 1

 تروا لس ا ا ا آنس اسدتس الاحمد كيأ بجب حب ولف الخ اكس يانور احدد حس تبيصمروا كدب ذب فور

 - كة اجوج ىراط ىاوتربروا إلا
 ىاذب نتادكة جايك بقي بكر واهس لب ابر مابك مد ليا لد بسك جس ددكبوي لولا نملرالا ثلدهن ملا

 راك ديرك راض ايابرق بساوج كا ل قونمروا ىف بسه دار وكس باظطعدوا لايخاك خر زود ؟ ل ةاجوم تيد

 دو ا ا جال او اول دا دامس لالا رو ليوماب ربو واج ل وآروا



 ه٠اعار ت14 -هاط تلسرلاةروسةريضوراب ١  هحع متفرج, نيل اجر يضتحررشو مج ناك

 هاك [قرفوكب لش تمد اقرار 1 ل ورك دج عج كس ىلا كك ورفاكن لا مت باكو ادب للكتب: مولحم

 : 5 اني تلكرو ل ماندو لح ليل يت حررط با زور لا كل ولاو ف اذن .كثموي ليو

 اهيحا انا ح انج ركرا زك لقدر فلم عتردتب وكنب ىك ىلإ لا كيت نيص ون زنك لي ىلا ديد دا مترك لاء .مكقلخن ملا
 ماسابايك قط عزك اا هدبهدايكك يداك انوي تدق كدا حس اجساد ناسا اصان
 رزج قرورض لول تدب تكي دانكن امنا فس مس هزادنا حيلي نب قلع وم قدس ف رك زادتا شل“ انردق“'

 دا ناسا فراس ارتب سبأ

 ةيبسا تذو لاهو تس كيا ا لقا اكو ديقكئادوا دكا ا نيبدكملل ذدموي ليو
 حس لاك وفا فكروا كس لوم ه نمر شرم تايب

 .ضرالا لعجن ملا هم لافزرلا قاعب درب ورك هاا ق نع زبر

 نون عر ناكر مروا اس تا نك 2 5 ل قضوا كيس درعروا لذ تس دري ا لك 1
 لروبطم ست راهب رب نيب ز ىكا ف دداق ادخوج رمي ؟ كوم لكشم ل ويك اني داهغا تس اىكا هدابودرجج « بس ناكر لم بسحب - تاتيك
 امد كورك اجب منو لق دوا لايم كت لاب لع نمي ىو تس د< شئ تس ار ذو يسدرل ادي لكروت ل

 هدايك اني اهالحكو هن رانك تدق قي اري ناز ىارذ ىكا بج فلا لج الث اج ىف س لاس الاد يي دوا تساتجد
 شا ايلا لطجتوكتمدقنو تر دق ىك قس ىمب ارب ؟ لس ااحكو لايرظن نم فلك كس با ذعو تاجين ل كمماإيق

 له تنقو كيرا لج كيال كش كي وج كوم ىلا رى دب كك لاولاو ذ_ااثبن ا . نيبذكملل ذشموي ليو
 ؟ اكل وبك نيد بازعو باللي دا كراس

 اوما لاوعتراك حر زودوج سس اسد وولط د قم اجنااك ف الت يسار ذولج كه اجاب ور كس تم ايق ع راذك_ .اوقلطنا
 هدروارعر ساريا ابل روك فرط نيتك ب كح ل ابدء فك قاس لاك جب داقلوقب سدح نايا سرة

 باسل لري لئعراد نام ا رواه لور ل نازئاس كس وعر زن نبيع قت تس وخر داف حس باح لبن اي لب ا
 لد لذا نارا لعرض رزات, ل لوردتاو لو ريب ترو اكدر ياسوكمان لب لاوتوو كس لوب سر تكن انيبشاو مار ل

 للحج دوا سي حس كنا وق بتحس ل ىدنلب ركأ رمت لكك تو نو د لس لوم رباب كس لكس ذي شب سدا اب لاي ءاكج

 قيس وع لن ل و( .ايشر وا يت اسس كنار قاع لع ف وبه يبت لكلا ناي كوم ل فس: #٠

 تس اجو حررط لك وا ركوب ومب ذيك فلكر طر وا يارب ك- لكروت جي اكو بلطمي ركل لوفوواي دواس انوبم بيري
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 5 قود __كتتس تيار كب رات اسكس لاا
 لوا ل ننال ننبه زج ب لوقف 2 نال و ل رفقا :نييلكملل دسوي ليو

 0 لي ب لي مرنم كولر ايو

 وكي لوب سبكروا ل سيسر كلوب ليل رافك شحرور .نوقطني ال موي اذه... : تشجوروا تيب لك تمم ايف

 َ ايك 1 تضو كتابت لك وكول نا باس اكو رزكت فو كب وقروا ترزعم با لئوك سد دمار ايلول د انلوب كل ىلا هدم اقل



 ١ ه٠ حار آو طوب تلسرلا ةروسط ةرسأو راي 2 متل, نال الجريضنحررششو مم نال اهك

 - كش اجوم تبرك لج ناي ركااو# دوب كل ايد ررط كن وتلادع اين داك اخت احكر جب وك ءاكر اب كنا الامتنان سونج

 ايدكس ناروأ كة اجايدركفلا فل اوك ارجل اك اجي دانس لصيف ىرخ لس رك هكا وكب سلي . لصفلا م وياذه
 دو 1 ا :ليت نب تدرى رام رع رج واؤلرل نزاسف نإ [يلازوام دلك بار قنا

 ىلت ىو وكت جسد ككتس داس كس لوس 1 [كماش خر أى ل قد نا . ا رخو

 2 تار ل

 كح لو زود داشرا نومض رعب لس بيج نيقتمسلا نا : لاقت كلوت حلو زور

 [التجردا كوم تاتي واطارفا كتابك فروا خي ذ_اهكا كوم بسن راسساكتنج ري وا اك رك ويتنج نياكي راك فرأةاكيباس
 008 ركل «تنك باه لب سنس دابقيتس لأ لن ساب

 كولر يؤ انوه هز هرايدد كاد كس مكن #2 ركابكض ايروج لك نك يولول نار . نيبذكملل ليو
 -4- سكرت دارك دوج د كدر غردا شمل( اهلسا ساكس ل ر ل سمكا:

 ىلإ ا زستل_ لاوم رجب كيس متكدكأ بس يباع رخ ًولا لا زنععسدنج لاند! نا ذ لسا نك“ .اوعتمتت واودك
 -< اهداجايد قوم ىرث ًاوكنلا طق ا اجار اوم ل ارم روط رش احس ل اوفس أي عر ردا امو

 لك راو ى روش كم كسروا تس جس دك نر لوزعروا لوداهبب ىف اهدوج كلو ناهس قدابدب : نيبذكملل ليو

 - قتلت سبت ووك آكسدلألا لبث ماك !ماعإي حس روط اخ لبي ذامن ل ايككابك حس نإ بسجج اهتم الك داتا ل
 2 ءمدتلير س1 وأ اكدتجرس لابد دكت كس [كس شاد لوب لج تنجب كول وكر 54 .ذئموي ليو

 رعب لس ناكر قك لم ال نامياب تاب ري وف توت ن زارنا شارب نارا لب انك وس ارق .ثايدح ّياسبف
 .لقعم رهن لطب هللا رهن ءاج اذا ؟لئر تر ل لق كة [باتكر دا نك

 دا ىلا 1 لظ ىلا انتقاما ما ولس قكاقل

 لاو ناجل فكباازعركس كل ساي دوا ليث لكل يروا متو( 0-1 لايخ( 3 ت17 لإن علام ل لد قراوفادج ليث تابت
 دنت لل را نييضغ_!/ يكو-ا- لج لغ را

 -ح لاا حقل وقتج ود زوجيوت سوو ربكرواوركرايقفا عر وشب عمت ولم . مههل ليق اذا و

 كولسلا لئاسملاو نايبلا نمو هيماكح الا تاريسفتلا نم ةصحل هلضفنبو هللا دمحب مت)
 ( هعمجلا موي ه1 1251 ناضمر رشع عباسل) اهريغو ىلامعلا دئاوفلاو



 >1 هد
 40و .٠



 متفرج, نمل جر يبطل ررشورهتج تناك

 لاايلوب لك تمن اهجب تم انج لبي # داي كس تمم اي

 1 كس فخ اسركن ب تقيقتبسج مايو

 مكوك
 نولسو تل كني ز
 كس لب اوم تك تدع كيا ل تالخ آل[ تش داىدايند

 ترم كغ سوسن لي ترث اروا ف وسل اين

 تلق لكس ومد ثءار ناد للذي تلج

 ىلا تدق ىشمافن

 تس عومي اكل وتم شبس لإ

 بن لو كت ابق تدق لئاد

 < ىرورضق اقع عس يق

 كل وةرماظ تايفيكف لكل ب تما
 لوم لابي كن كب خر ذود رطب ؟تنج ايل
 < دو ركالا زمروادودك تتوغل يك

 ؟لوك ل ب اذن سرد تن ل قلت شور
 دلكاكق رف ل مرمى وتتنج
 قرف لم الا ذلك تنجب رواايند

 نتاع ف ب اما زرت نادت

 - كونح ى ا

 ب دارءايل تح ئيورخ

 ؟ىرورض رشم كس كس تع انش

 يس بلطم ايكاك وم بهي رك تميق

 اوربي قشنا

 تم انا واكو حل الفم تسر يأ

 بد ايكش بلع 'غ

 لش ترب نق يضرم ٠
 لاش اوكي

 دايتجاود

 مالك اققك

 مكليااك و توك

 < لا اج وجبن آر قرا
 لن ن انتاكم ركل هع متون رق

 مالكذ رطدايهيدااكن 9

 هك ررظر تقيقت نسا نانا رورغم

 ىليس نانا
 يس شر ابنا هس 1ك كس شا زج
 ىكدتز ناءاس2_ كاتب كن اننا

 ىزاسملى كددق

 للي اهوسلاب ههتقكل بز شذ
 لع مارسو د اك سم اق

 انبب لن وي كرو ورز

 نااتساد ىريوكد اك ناك
 تاكرب نلاشلا ميك المسا

 ظيققت كلك نلوم مم ايق
 مك |وضرردا نتا للعرت

 عر ناايب كس قوشروا لن تل حس ناو نب ان ككل وسر

 ان :ةحدلل كر نحل



 ىسرفووت كن انا
 راك اك ذروخنإ اما

 كل كس قاما ناسا
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 20 0 ىلع نر د نأ

 ؟جس لابكر؛تايكن نيش

 جل باكا رو

 ؟كسلن ايداع لو نك"

 يبه اي لاكش ب لاورسود
 تحب ز اوه [ل بليا
 يَ اجد نلا يرام ن ةنةركامإل
 تاب حرا + [راوتس تببثاع ىف ؛ "كسا ترا الا

 مايا فلكس نودي دوا لوني

 اضاقناكفاصلاو لدعس دقلا

 اًضاقأ اكب داس 3 1

 سس لاري لوك ن !اوس لامس

 بس لاني © ل نادو تمي هن زج رم كمل ع
 لاذ اسس كىل اقروا داب

 دكا اك علو تو

 َ لكل ىلا ماكل ص

 لاع كل ويش زوو

 لاما وتمت
 نا راسم "الترهل

 م اهانركر اتا كرش الت لس 5-

 ناشد راسو اوس تعي

 ؟ مل ناو رارواداع

 مايا كل وص وق
00 5 
 تذل و تس بس ل“ تعبك لإ ل

 هت اين ورلعم ١

 تاناوكو ل اضم تس ربف

 ند

 مايا امج ا ل 1 5

 ماكان ناولردا جس بايماكن وأ
 كس دب الرواس لس زج قل

 ريق كر جليا

 هرج
 يدان ماج نم
 باطم اه ملح وم نايم كسار

 ماعئاروا م جاكم تلا

 كبح ام ليث ميسا وجدا“

 3 اسم لارا ء ري كس جنالاد

 ساب لل اح اياحتارب هني روض

 رمال حس انزع رسب لوسي

 ماقم تان

 نترعل لس راد

 داك اك وست

 اج اينما لوم
 قرا سكن وتم
 < ايكب طم اكرمص ن2
 رم ايلا كح راجاريج وب

 ل وسرركؤ روا اروراك

 ترب ويقطو حرش ىلا روح

 سلوم نلامع آل لا 0 نيطلشم

 < تر ثع|ب ءاث اكلم تما

 تائه خخ

 لو لي ماس ا رق قا رق مو

 مكب ابسا

 اثر # كبس تي ربك شع
5 30 4 

 ءرجس هل 2 1

 كسا 0050 اب مدا د كس يع ل يف



 كك هلل

 وب لزؤض رت دواس 1ث

 باج اكن لاروا لاك غاودرب ردلبش

 لرقم اكداروا م لل بايك ارو تمسي تم

 لو فلل عررط ىك نلاميا بنج ارم قرف بنتارم
 بس الج م تحت ماني بال ا

 جو كنوع قولك رتب كن اهيا لا

 لقا نود تمايق ري بسروا سايس ناخذ

 همس 7

 لور رتل عنك زورا تمات

 يكبح اه داني لايل وث كوكل لا ا احب
 ك2 _.اب آخ اساهنج هكا كرب كن
 بج هاوكرب تلا ىفيادوثن لانا

 كة آن اس لكانت اء بسحج كيك تيقن بجرب نانا
 لامان زو

 ماجا اكتاعابمور
 حس انبد كس رتب لي ؟ ع لالد نانا

 هه“

 لوب بس شر كن
 <تايكداذ

 ناصقن عفأ اكلت

 لئ ىرورضلثب ءاي يكف ايس نارك
 اص لاما

 ب قات هس نانا تلصرب
 رظنم لب اكس اروا تداجتىل شمر
 درأ ارا تاكل "1 زورو تاع تلودي لل ل

 اتمنا كى لالغا
 0 ايل يكرم وك و زج ور لم وطب رب نيت دمك لك

 دابدد اك ام لول ذا

 قى روطتي ام

 تع اك تر طلي ل داك د

 < :يزعدإ ذك حس كآن اجو لاك كس ىو
 ؟ساي ول

 تشق هططسلاد

 ببلع

 ل
 ثمل ناك بكل م لاس دنج
 نو لمار دوبتم بس اوسكسدلا
 < خللا ستانلي تحغ الب هج رك ديك ان لش مالك

 سهر »داي زال دارع اع حس

 وابي دوا كيااك عر كمالسا

 يلطم اه _# ركرافغتتسا لس روضح

 دااواشرواه أم الان م تقوس

 رادركاولامجب ل
 هس انباكل و زج لا ةوانب لكس هريو دن اج ل وسادخ

 بالو

 تي رعاوروا تي دعا لرُتلا

 00 ملطاب نر

 ريفا لد
 تاروصأ مك رق ل راب ةحادق

 < كايت. تالي الباج لاقتادغ
 ترو 1م

 شاق و
 لور لاعفارش مات كسشا
 1 هس لاف الخس تدب: ماكو داج يولي روض“

 كنا رشا تس ىو ل ل اهتم هداج

 ايل سم قنا ل انيا ىتسل# رمت
 تت هدرا روض فاك

 < ىلوم قئاوريث امك ادلب لكى ذاب هربعشض ودام
 تيصحم ل رواج رطكو داب شل

 تزاجا فت راب كتوجب ثاج

 لك اكجرد ُّس

 تربح انه لبي لقت ؤ وعمرو انا ةروس

 قرف اكتمل الضو ياو



 مسه: رسوب

 هيأ قدي راو قالخا ةكمابتلا ةَرْوُس
 ميِحّرلا نل نْمُْحَّرلا هللا مسب

 ءيكلا كلذ ٌناَيَب «[وميظَعْلا | ابنا ِنَع ا يرق ل ري وَنَوَل ءاستب 2 أ ّنَع مَع

 هِرْيْغَو ْثْعَبْلا ىَلَع ٍلِمَتْشُمْلا كاملا هدلَصو هيلع هللا ىَّلَص ىلا هب ًءاَجاَمْوُهَو ِهِمْيحْفَتِل ماَهِفَتْسإَلاَو

 زكي يزشلبت 75 َنْوْرِفاكْلاَو هنوني تْوْئِمْوُملاَف حو َنوْفِلَمحُم هيف ْمُه ُىذْلا

 نم دش ِْنَلدّيِعوْلاَنآب ناديا مب ِهْبِف ءْيِحَو دبكات (مَنوُمَلْعَبَس الك مث هل مح راكلإ ىلع مهب
 دْهَملاَك اًعارِق ا اًدِهِم ْضْرآلا ٍلَعَجَ ملأ َاَقَم بعل ىلع ةرْدقْلا ىلإ ىلاَعَنَْموأ من وآل
 ْمكَسفلحَو رئرفتلل ماهفسإاَو دولاب ماجا ُتبِاَمَك ضْرآل اهب تقي «م) اًداَنْوَأ َلاَبِجْلاَو
 0 «(واصات َلُيَلااَنْلَعَجَو مُكناَدْباِ َةَحاَر «) اَناَبُس ُمُكَمْوَ اَْلَعَجَو اناَنإَراَرُوْكُد هرْفاجاَوُرَ

 >ي 2 م رس و: ةوء راراعنب # ر 2 ""ُ 200 م 9

 عم مل اَدِش ِتاوْمَس َعْبَس اُعَبَس ُمُكَقْوَف انينْبَو ٍشياَعَمَلْلاَتقَو 9 اَساَعَمَراَهنلا انلَعَجَو ِهِداَوَسِب
 يا و

 ا ب اًداَقو «[مواَجاهَّو ريم اجاَرِس اَنَلَعَجَو نامل ُرْورم اَهيِريوياَل ةَمُكَحُم ةيوَق أ ٍةَدْيِدَش

 ٍضْيَحْلا ّنِم ُتْنَد 0 نأ اَهَل ناخ ْىَتَلا ٍتاَباَحَسلا تارهغفلا نيالرتاو

 َةَعَحلَم «وافاَعْلا نيِيباَسب ٍننَجَر نتلاك نزلو ةطنحلاك اح هب جرخنَل باص 0 اجابت .

 ِباَقِعْلَو ٍباَوَشلِل انك هاعو اًناَقيِم ناك قْئالَحْلا َنْيب ٍلْصَفْلا مْوَي َنِإ ٍفاَرْشاَو ٍفْيِرْسَك ٍفْيِفَل عْمَح

 ىلإ موي ْنِم َنْونََف ُلْيفاَرْسإ ُحِفاَنلَو هل نايبوأ لضَفلا موي نم ْلَدَب نْرَمْلا ٍرّوّصلا ىف ُحفنُي موي
 لوول ُتَفَقْس ٍلْيِْحَتلَو ٍدِيِدْمََنلاِب ٌءاَمَّسلا ٍتَحِْفَو فخم ٍتاَعاَمَج «مؤاَجاَوْقَأ ٍفَقاوَملا
 «ؤاَباَوَس ُتناكف اَهبكاَمَأ ْنَع اهب ٌبِهذ  لابجلا ِتَرْيَسَو باو َتاَذ 4 ِاباَوْبأ تن َتناكَف ةكَئالَمْلا



 0 هب 11ج يللا ةروسر سه سو راي دق متكلم نسم اجر يسفر رواج رت ناهس

 َنيِرِفاكْلا َنْيِخَطلَل ادضرثزا نمار 6راذاصرم كناك منهج نا اَهريَس ٍةف هلم أ ءاَبق

 «”واَباَقحأ اَهِيف مهبل رَدَفُم أ ةوَدَمُم ن لاَ َنيِقِبَل اهنولخ ديف يلمح 7! ةايآنق اهل 1 ناتي

 اًذّدلَت ُبَرْشَياَم «ؤاَباَوَش الو امْؤَن اذوب هيف َنوُفْوديال لَو عصب بّقُح عمجب اَهَّلةَياَهِنآل اًرْوُهُد

 لأ ٍدْيِدَص ْنِم ُلْيِسَياَم ٍديِدْشَتلَو ٍفْيِفُحّنلاب ِهدْواَقاَسْعَو ٍةراَرحَل ةَياغ اًراَح ءام امْيِمَح نكن لإ
 لَو ٍرفكلا َنِم ُمَظْعأ َبْنَداَلَت مِهِلَمَعِل اًفِفاَرُم (هواَقاَفَو ٌءاَرَج كِلتب اًوُرَوُج هَنْوُفْودَي مُهنإَفِراَنلا
 انيلياب اَوُيَّذَكَو ثْعَبل مهراكنإل «يمؤاَباَسج دَوُداَحَي َنْوُجَرَي ال وئاكت ْمُهّنإ رانا م ُمَطْعأ ُباَدَع
 ِِظ ْوُفْحَمْلا ح وللا ىف «وؤلبشك ُهاَنطَبَص ُهَنْيَصْحَأ لاَمْعَألا َنِم ٍءىَش َلُكَو يِذكَت «(مؤلبا ذك نادل

 ْمِهيَلَع ِباَذَعْلا ْوُقَو َدنِع ٍةَرِخاْلا ىف ُمُهَّ ُلاَثُيف ئَأ اَوُقَوُذَ ناَرَقلاب ْمُه ْمُهِبيِذَحَت كلذ ٌنِمَو ِهْيَلَع ئزاجنلا

 ١ ْيِف ِزوَف ناَكَم مو اْاَهَم َنْيِقتْمْلِل َّ نا مكيذع قوت ه5: ابدع مدير نلف 8 اودع

 ىراَوَج جارك وازن ىلع قطع 7من 3جؤأ ازفميل َدَب َنِيَتاَسَب َقْئاَدَح ةنخجلا

 اًساكَو لا نْوْكحسْو ِء لا رسب بري مج ٍدِجاَو ّنِس ىلَع +ؤاباَرْن ٌبِعاك عْمَج َنُهْيذُن ْثَبْعْكَت

 برش دنع ٍةنَجلا ىأ اَهيِف َنْوُعَمْسَيال ٍرمَح ْنِمٌرهْنَو لاقل فَ اَهّلاَحَم ةَعِلاَم رمح أو ااه

 ا ٍدْيشُفابَو ابذع ىأ ليها 5و اناذك الو لو وَقْلا نم الطاَب اًوْغَل لاّوخآلا َنِم م ِهرْيَغَو رْمَحْلا

 هللا م مرا نا تر نم ار رسب ةحاقرو ين اع الخب ِهِرْيَعِل دِجاَوْنِم اًبيِذَكَت

 ٌيَلَعَرتكأ ْىآ ىنَبَسْحأَف ُيِناَطْع ُمِهِلْوَف نم اًرِبيَك أ (كؤاًباَسح ا ل ءاطَع ءارخ كتب

 عم ِعْقَربَو َكِلذَك ٍنْمْحّرلا اَمُهنْيَباَمَو عفارلاَورَحْلاِب ٍضْرَآْلاَو تاومَّسلا بو َىِبْسَح ُتلُق ىتح
 سام مج ع

 ةتمافوخ ةيِطاَحْحي نأ ٌدَحَأُردُقَياَل ىأ ؤاباطخ يلاَعَن ُهنم ٌقَلَخْلا ىأ َنَوُكِلْمَياَل ٍتاوْمَسلا ٌبَررَج

 ِنْيفْطَصَم ْئَأَلاَعَفَص ٌةكْئلَمْلاَو هللا دن ْوأٌلْيِرْبِح َحْوّرلا مْوُقَي رت د موي

 َنْيِنمُْمْلا م (مْؤاُباَوَص الْوَف َلاَقَو مالكلا ى ُنمْحّرلا ُهَل َّنذآ ْنَمْلإ ٌقُلَحلا ىأ َنْوُمّلكَتيال
 َءاَش ْنَمَف ِةَمَِمل ُموَيَوُهَو دْعْوُفَو ُتباَّنلا ُقَحْلا مْوَيْلا تلِلذ ىطترا نْمِلْوُعَمْسَي ئاكتكن دلَمْلاَو

 مكَنْرذن ا ياذفلا نم ماني يغالي يل ات هللا ىلإ مر أ اهجْرَم ه[دواًباَم ِهَبَر ىلإ ّدختا
 ٌرظنَي هِتفِصباَبَذَعِل ٌفْرَظ موي ٌبْيِرَق تا لَو ينال ِةَمسقْلا م وي تالق ىأ ةاَبيِرَق اًباَذَع َةَكَمُ افك ىأ

 ةمدابارت تنك ىنتيل هيت فرح اي ٌرِفاكْلا لوقو َرَشَو رْيَخ ْنِمُهَمدَي ُتَمَدَقاَم ِءِرئا لك ُءْرَمْلا ج عد ل ل رعود عوو ا ادم قات 0 تدل ا ل د هم ع رار
 هب م



 مءاحارست يآ « عا يذلا قروسم هرج راي *رلج» نكح اجر ييضأ رشد نك

 اين ىو ضفبل اهضفي نم صاصبقالا دقي مقاهتبلل قاغت هللا ٌلَوعِاَم دنع كلك ُلْوُعَب بدع الق ني
 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىلإ تاب 1" لم لس هيكل نو دوس

 لاح اكدخقاو سذي ىلا ( لت تنتج ول حس 9رسود كيلا لير ) ل' تس كت داي د لاع اكزج سكول 0 :مر

 لتس نر قاوم يال افق ترضخت ؟ووروا كك فس دكرب ا ىلا ذب كس! ماههفقتسار وا حس نايباكتج لايي) لو سكت ضايدد

 زكب( لين تس مكر ار فاكن يمل ين تس كتب وك اوف ناز ) لإن جس رركف التخا كلوي لت ل ( نس ناايباكد رند تمي ل
 ديك تيب ) < اماجاوم مولعم قكاوكن لا ليا ذكر جري ( جس ىلوم ل ذان الب ايكرب راكذ اكس نلامك )جس اجاج اومن مولعم يوكن لا يبا
 لو درك وراشا فرط ت د دق تمايت ىلاعت نت 4 له هذي ليج ريكو رسولك هداشا ح مئرواح

 ا اندم وبحر خس كمت نس نا )ياني ل موك واهي دوا ( تسل لشن ) فوك نع ذ فس مت يك( جس داشرا

 ( مار[ ندب ) تحاروك دم دامت ف قت مترو يانب( تروتددرم لو ثوج و وج ليما” قت مكروا( سس قررت اهفتتسا ل ْ

 ك- د ركءرنعو) تتقواك اعمل د فس قت مروا اياب( زج ىلاد ثيسدايحج ل ر صدا قيا) هدي وكت اد ذساىك مترا -ايانم زج
 كف وم ناهي ب لتر قفط تيباهن سجس أك ةديدش «دادش) انب نام آط وفم تءاس يداه دات سقت مكروااياني( كس
 داب وج )ياسر حس لولواي رم ىفإي سقت مروا اني( بأ 1م 2 اوجاتو ) عاج نور ليا نس قت مروا( اجي لب ادي

 لا مك( شراب راصد السوم ) ىلاياس تسبب ( وم ضيم بي رقوج ليث تس دم حررط كى شا نلادج لما هو لن تسد بيج رق كس تس
 علك ف يرش بي خت فيفل تس + كيل »سرك اديب راب نايتتروا( كك الا وجدوا( لوبمك يع )لغه دذ كس ىلإ
 اهزومي روصو ر سن ع( كح كس با ذعو با )+ تتووررقمليا( نايمروك قولت )ناكل صيف كتب( فارشا

 مر كح لاو مالسلا يلم لارسال او كك وجبر وصروا يس نايباي لدباك“' لصففلا موسي ” لوك كئيسقنك روص )6غ
 تاس فيضختروا دي دشن )6 ةساج لح اح روك ركوب ( تخ فنك ) هوركرد ورك( فرط كف قوم تس وربى ا ) كل
 ىيا)- لي اه ةيسدانب اهي ردا لي اجو ذاودد زاهد لع لار# 6 اج ثعب كس كس ةس تاه لشرف

 ايه ليك )ل كت املي نر ذود فلن ( دليم هلي اند ابخ )كح لإ "ير نر عرب ل ان

 رادتم لان )لج زوو نا نرخ( نيت رع كرار. طرف كلك سف ) تاك اكل وشكرس( ع هاكنتك
 سلطت زم« لف ىو هولدن لش لا( حس دجتاسكس لوارمظوج سي 31 بقح دئا اتا ) لولد( سلس انجراكنلا تن

 وج تاس ل دي رشتر وا فيقت ) بيع دلالي( »+ دكا مع (ةساج إ كس سعد زج كتي تمد 1

 حر فكة يشانج اوم قل اطمكس نوروصتكس نادج )نس لدبادإل( وكنا كفا - ياما دانا عم نوع دوو نراك

 قنا دوت ماتت. تكد لن( فوض )ذي رنااكب اح وود( جس لائكب اذن نورس ذع حل نودددا كت لك
 لبي زووفت رول ) سامكر رك يضرك ب دوك جرب( ىلاما) فذ مترا تس رك يات ب وضل ( ن 0 1 قراهم روا( تسدجو

 باذعرب الش ترث حس نلا نس وصل هزعوس ( ا: لطجتوكن آر قاكن لاء سس لع لامعا شئ كس ل كيس هددب متي ناك

 نال ا اج دج 2 اهديك( باذغب) باذنهسداب قتل( ومكر لوبائباك 6 ةساجابكت قو كس ةسد»

 كنج ) صتروكزي فروا روكاروا( نايبي ع لاب باك ١زاسفم) عاب نتن( ماقماكى ايماكل ب تنج )  يلايم كباب كل



 جارتي 4 81 يلا قر وسد ل“ هرحأو راي 2 مضل م نيج يسحر منوم تنال

 ردا( حس هجتاسس ار نوكسروااترسكو جس عمك ب رت نسمت) ل ل ومرة: ( حس خت ىك بعاك كس لوم لوم رجم لايتاج

 ( طاغ)دوبت لود لاب( حس رمسخ نه رهنا و لش دوم- زمر بحس بارش ف اجب )4 لوم بار ماج سوم سرج بلبل
 اين دروا-ان البتر سود كيا كن داس كس دب رظتو تاس بي شتر وا ثوم مووت سكس فيذخ ) سس ومج نروا كس ا

 حس فرط كابر لح ب1016 اءرف اطعرلص ب لأ مقلا نم )6 كلس لدب نب ( سات فا لح للا تفو ل ني بارش

 (دمبكس ب نش بسح لاك "اي دات هع كش ىنبسحاف ىناطسعا رت ل وب بي وداي ز تبم ) لاك( لدباكءازج )ماها

 نول 1ع رس لو لل كايمرد كس لوفو دوج كل و زج نلاروا( ع دضتاسكس عثر روارج )كن زروا لون اس اح كل اءدج

 لش ( كح ركاب ل اد لاس تشب وم ليبى اي كى يشن ) لح كورس ضرع مرج دراتنا فرط كى
 لوكا نيفطصم “ع لاح لو: حك سب فص تش رفروا( ىلا دخلتي ليم اربج )حور( هس فرظاك نوكي الزور

 الشموو تشرف | وم نم )لس كيف قت تمار نو هذرؤ!اهدةهعد تزاعا يل أه كت ايو طال لك كحد : لوب( قولك )

 ونا ساق زروال ترق 1[ لا ) ب ل د دز( وم رح زانق ع سب فلسنا 2 ضن

 م( هس هراظوفك سبا زعل” ةاجدم لج هاني كلا كح كى رادربنارفدشلا )هك دانب شاك لاي كح بسد نيس ساق«

 ىلاو ل زج وج رواة باغ او آل تمايق نك )يدار تس باع اوفس لا نورك ل )ننال

 تر هعا) د اه كك وك لاهغا نلا سنت 7( 1- تنم لب ب فرظاكب اذع) ند لج( < ّلاج لوم بع راو < لو

 جب -اناج قس با ذع ل ث أم )ناجم فلج اك( ع ديه سفرح )كيس رف اكدوا لوب كس لوحتا تيس نس ل( ماك

 -(ةاجوم ف بس مح لش ارفع كس ب ضاصق تح رسدد كيااكل ور وفاج ىلاهت قتبسج كهل تنو لاا

 5 * ميم نوني فسد« يرش ميم نون لم دغفصو امن ام نعلم لس ظلي مير تا ب بك نقش

 ا دج 1و ىف اعتتسا تم رشكب ركل ايكوم ف ذع فلا كاس لي للا حررط كه رميغو مسيق مسي « 0 ايكوم ماعدا

 " . ىتح ىلا «ىلع ىف ءاب «نه< نع . لذ ةيءارلو/ف لاك لوصرم
 هج سب ةسرلءازهتمااكت ماي س لوفارطسم ففي ترضخ آب تس ركويجاي دج ول ير ل لي 1 . نول ءاسسعي

 -2 2 كلايوم

 هس رانك مب لي يفشما لاهي دواعتس نإ فل ميظعلا ابنلا

 ريف لب لاس اناجابكى كل ؤاست تروسوكت روس لما لسا زموكيوج كراكل ا لادعإ ل ذمتي . نوملعيس
 دهس قراوك دام تس مث-جس ذرطد اقسافرواتارف اكييد ك بس انكراهظااكى راوك نري تالاوس ىرورض

 5300 تارا عاقل ارك د ناكني لين راكماش م ذي كس كنور ل .ضرالا لعجن ملا

 قل ران رييفتت“ لعج لكي جس ىلا لوعغل واهمروا ضرا لوا لوعفمك لعجسن تس رجاب حس تدق كلا

 هانا دعب دهم داهم_ب لان لوعفمءالتب اتابسروا كس لب اوم ورقم لاحا دات توادوا !داهمرجي وأو لين نحاس

 < لوم ث حا« اي لقد كرب حار_«عررط ل «تبس_ل بارغن ورب اتابس

 ع وب لكن اك مهروس ان روب عاوز ناظم دخج ناجي 5100 اشاعم

 ثرو-جسايل انقلخق““ ادعلج لرش سا ع ليكى اق لوعفماك ادلعج_ فص ككاجا رس يلج .اجاهو



 مجاري 4 ها انلا روس, هرعبأو راي .٠ 2 مقع متفرج نم اطر يخت حررشو مج رت نايا

 اكسس ذياتئام ركل وا لوعفم

 هزمت لع لاي ومب لبو رصعصروا هرصاع ىلع دب هروصعم لداب ج ركا- لو نكس لداب .تارصعملا

 لكافو زم لي ساقوم بيرة كي قلو 2 غردلا دصحا تيت شلي دعت ثنا ةساج لاك ةنوديح
 له تك تاورفمبحاص ب غار ماما < لفطا محلا « رسيا ءرسعا بت قحاب ىلا كن ايذغاءك ذك

 دوم لظاو لبي بابو تءروكن او رصعملا ل

 -ه لت ترروص ل ووو جش ءهجث_-ج ع رت ل وفوو ىرهتمو مز ال-_ هز الح قرعت جا .اجاحلت

 يسر صود جس لع اوالغ رذا كيس لمار ةفتلع وا فافلا كلو تك قر تندر تروا .افافلا

 « فيرش « داهشا « ديهش م عن“ ل فيفل كيب هسرسمت رطل رارسا ءرسروا عازجا عزج_ج مال سكب فل

 -تخردازك ث“ حبك ءافلوو رواه 1-2 فلإ فارشا

 دهس ايكأبال نا تسرجو كف ومركب داب كس تم يك راذك . لصفلا موي نا
 يي كت قشنا ءامسلا اذا . ترطفنا ءامسلا اذا لك ايكهراغاٌْرخ تحتف < ناءز فرط .اتاقيم

 ب ليا رمد لكك حم_فراوتن_هجدارمانفكي ناس اهلا

 . ناك لوم مولعم ضل وربلىك ىلايدج لو تلك اس لوب تيفي ئاقترادج لب يوت تذكار يي ود. ابا رسم
 هدكَك امال لاق كا مر نا ارسل عس يرتب ك لا لوم ليت اك اس تفل كيو زنك لومة بحاص
 ده انه ىلا ىايخ تعد: يت كح لب اجر ىلا يخ اهي

 كلاي ب قلخت نيغاطللروا دصار تت سس لي ناازوا كس فلاب داصرا كيس ايار فوراشا ل #ٌرسم .اذاص رم
 ابا بالسب ىف رظا داص رمز ناك اجوم لكلا لرب حسا داصر هنو لا انو تق لخت ا ابآ مروا تنفم
 ,هل تدصرا<تاجابكم هل ةدعم ىا + دصر مت“( . ةدصار ىهف هتبقرت اذا هدصزا ىكشلا قدصو_< انام
 -هدتتكراظنا وت“ داص رم هل تددعا

 -هرمك نيغاطلل ريك اهنولخ ديع_لاع . نيثبلل
 8 : لو ستروص كل اباقحا

 الا ةدع باقحالل سيلواب اقحا اهيف نيعب ال لاق لب ةدم رانلا لهال لعجي مل هللا نا جور لش تررطح را
 ملع ولو اوح رفل ايندلا ىصح ددع رانلا ىف نوثبلي مهنا رانلا لها مدع ول -_داشرا وحس باتررطح . دولنخلا
 .اونزحل ايندلا ىصح ددع نوثبلي مهنا ةنجلا لها

 -ج تقلب اذع(راولا لع تي لب ك- 4 تدىءاهت بقح تبا اترك كت لال درب ضاخ تدلك باقحا فل”

 - ساستفكذ_ثر مة

 ىلا بهي الكس ل بيطخ_ تر ليزي دخت كب اع تلج عروس اباذع الا مك ديزن نل تيب آى رسود تيب آس
 تدوس مب دهس لوقت لي رطك اي _كلاسدازب ذود دولاكن د٠: ليدي رو كدي هداج لاسر واهس تدم لاس *

 . كاب« عب هس تدل ضدك سورمإ# ل رشح مب 1س لوم



 «ءانارف تي[ « عما اينلا ةروسسا”هرسفجرا 24م تف ةرلج نيل يضت شوج تلا

 #: لو ليتل قى اا . نوقوذيال
 دهس مفناتصرلمي ب.

 لوم ع فطص ل باقحا- نيقئاذ ريغ نيشب ال ىا_وهلغارتم ل احس رين يفي -

 دربلا عنم_< هدواجاك يسرع اد لإ تلبي قد يبعولا اك لإن كس دنين قتل درب كلن ةس رف ابع نبا اهرب“
 هغل_ < لامي ل ايب قل اجوساسايب دجنانج - < ىلاووم كرنب كائن لحس يري بورا - قارب لف وت دربلا

 - لإ ل دنغ الس هرب لذ
 ناي انطسوم قلتو شا يسس مول ًابارش هلو نما جس ايكورانا فرط عتق جانا لضم .امهيمحالا

 - مس اماباني لدب حسأبارش كج سيرتك لا جس اب دوم لا بج وري مالك انثسسا

 لج تاما يدقق يدنا ضني ةزتنيت مك فيت يمنكم اقاسغ

 ًاقفارم "رواهح_ قط وهف راكف وزنا ادرك هراشاركل اذ “وز وج ”ترارعدبي نرسم .ًاقافو“ ءازج
 . روطلا .قافواذ ىلا قكم كت رروم فاض فطروا ل اقم ليوا تقم اذ ييرك- ب هراشا تس "مهلعل
 >2 ىتررص»شلابم

 لبا لب ةعلك اس يبس. نبا ني هج ان [تسرثكبا ب بر الكلب كل عف لاعف كن تس رز .ًاباذك
 مد« زاهن لم لعن فرب نيف كس نط قشبكس لوفد تبانكرواءاصحا دلي قلع” وعفماك هانيصحا نثًاباتك بس

 رست هوم زايت لج ررصع سأل ع تسروص لا 2 اجيك لطم ل وخفم كر اسحا قس سرمد < تارك ا

 لإ ثمل دار مان لاطعا تس بايك تروا ح للا ىف ازتكم ع وولف يو ل يلم
 -بديكديرشبسي كس سند لشن آرت ٠ مكديرن نل

 -ج فرظايردصمت .!زافم ٠

 - نوب لايتم لوب لبي تروص كل مرد ص د رووب فرط ا زافهرلا م ضب لدب | ازافم .قئادح

 لوراس لوك حررط نحس كتم لن كس خرجا ىلاعج قس اب وفك ةا رملا تبعك تس لب نايل يور . بعاوك
 -لا كس ذو

 ٌقايرواد هات ا اور طم كس تاعام- < ردصم 6 ىف الخالاعف لكك تاس فيك يد نكس لاك .ًاباذك

 لاوس بوضتاتس كذاب ليش زج ءاطعع كل تك قر شتزءاطع_س: آري رضتلاب كيد نس ءارق

 وهن قل وعفم يدب جساس ناب لئاع تفو لااردصم لقول لو لاين

 يتسم ىبسحو ول ايد اكوا سلي“ انالف تبسحا . ىفاك نع .اياسح

 - لو + دهس اسر شكء طعس ةلل درو

 5 ليش ةنفسرحرغر ارت .تاومسلا بر
 < خر لي لؤود نمحر دوا بر كيد :نلولا غل ا: ريتك با-١

 تس ل لود كي دنس رماع نرش ربك اع؟



 6ءاجارس تمي[ جب 28و ابنلا روس, اسءرسو راي - مترجم نلاذجر سفن عر شوط رت نياك

 1 ب لبس 2 قلل تءارق ار قرر < ير لم رسددددارج لن لوا كيد نكس لاس« زن ٍِ

 لوب ف انيتا  نوكلمي الر وار نحر رواءارتم تاومسلا برأ

 .رثن وكلمي ال رواوت تف ىلا نفح رواءادتبم تاومسلا برس؟
 -ومفوزك وه ذكي ت نمحرحررطىا_ لف وزكء ارم وهءوبرت تاومسلا برع

 حررط للا بيك ترب تا رق رسمت كاك اوم لدب س تابررب تءارقىرجروا لوميرجتل وفود نوكلمي "لروا نمحرلا-

 تت تم كسرت دو كة سوم لدب تاومسلا برح بيرد د

 لكلب فيديا شك ارداجسردرب سيو فوم تفصل كي دنس اعز ءرمع اع كما .٠ نمحرلا

 2ك كس فوزمس ريغ ايش كف وزو ءارتموك ا لعن لسن كلاسك زن تس ا رق قرستروا جس روف هتس جو كف سومر اي تنفص
 5 - اباه ذي روفر سوم تس اءادتبم

 لود لكك قل حس لا تع اف ناكل ايات اب كس [كسدطلا لوك يردك لارا روطب م .اياطسخ
 -ج_(روضتو غر وشر وطب

 دونج نم دنج حورلا لج ضر وفرع ابع نبا قولك اخ كيا كدطلااب لوو كاربت دارم .حورلا موقي
 ىذلا كلملا ل ةارف ل ءايحاىلا رغم اما قار ف توالت تسع [ قمر روا لجراو ىدباو سور مهل ةكئالمب وسل هللا
 مسج ىف حور هسافنا نم سفن لك ىف نوكيف سفنتي هناف ماسج الا ىف حاورالا جلوي ىذلا وهو حورلا هل لاقي
 . مهرئاصبب بولقلا بابرا هدهاشي قح وهو

 كس طيار لاك وج كسل اه كنا لكس م تم برقم نجر تن ديك ابك ن وكلم ال يب .نوملكتيال
 ؟ايكىت لاوس ؤناكم الكروا تك هتس و6 لئكاتس زاجا الب بج كت مع افشروا ؟كك لوب كس لصوحاكس كروس آ

 كة اهوم تفص مويلا رواه رت فىكلذإ كم ويلا< ترفص قحلا رواسب ارييم . مويلا كللذ

 و/ عرورشتس تول تبا با ذطع زين ع اجاج انو قت بيرق ليش ملك لانو بيرث .ايرق اباذلع
 ءرمروا ءرملا رظني موي انئاك اباذع ىل قكئحرضصروا جس كف راكب اذ “رظني موي 0 آله بيرة توسروا كب

 - لو كس دعي د تار ظنروا اج ارم مويس مال فلاب < دارم ناسا م اس

 -(وم لوعفماك تعدق يري ذيع كا يماييقتسا ارواح لوعفماك رظنب لب تروص كن وم ملوصوم اه . تمدق اص
 -لث تاج كس قسيت ماكل لاسفل سا سبصت وك وعقب را
 لدع نم غلبف . ريطلاو باودلاو مئاهبلا ةمايقلا موي مهلك قلخلا رشحي ل<-قورعتةيرمولا .ابارت :
 .ًابارت تنك ىسيل ايرفاكلا لوقي نيح بسلذف ابرت ىنوك لوقي مث ءانرقلا نم ءامجل اذخ اي نا هللا

 تا اوك اروا نايباكت سه ايقروا ترخ 1كم جساكتالسرموروسوج حس قو نوم اكتروس ل .--: تابآ طر
 نب رم لمع التو دوا ءاينلا ةروس' همس وي سر

 دهس يك ”"لارقلاة روس” ماناكى اك لات تسد تسلك رج وب دوا ل كالي



 احا تنجب آ 4 1 )طءاينلا ةروسم ا“ هرسْو راي 4. متفكر نمل الجر يسع ررشو مج تنال

 لك شر وص بسب رواج اتوب مولعم لاري نوم اك ل وفروس بسس كيس تاع زان روس حس هما عروس ل00 :للوزت ناش

 لج ىلوم مولعم رود قادت كس سرك

 ايكروا هع كب قنا لبن نلاايك لو فورصمل ب نه: نروكك كت ايكو ير زن . نول ءاستي مع :4 رش

 تما رمت دب ؟اسييكر بلاط عاكس ا ناميبا عك دوس ترو لال كا ليد كنا تسيب مج ول دج زج كساهددوخ

 هت تن ركوب يجول حس نا ة رولر زن سر سود كيا لم لب ادوات نحرك اهي اوي لصحت اوس دارمر تلت رخ آروا

 وجرح ان لك يبل المب ؟ وم ايادج هد لوك كركي انس ذوقك دعي كلاي روا؟ كه [ب كت مايقوو بحاص لاب هك
 ماظن يام امج اراسيب اك اينداك سس ىف ؟ل مب لكتاب ياك كذب ناج سس رص شرج لن نلا- لبو هزي د هذيك ادم لك اي
 ؟ودل افايك د ىل اري حاج لج لاند ىل تي اكدبو كيك اج يك سلوك اة ىكان اوكشمم يق بج روا ع اببوج ثلي ثلا

 دهس زج ناشلا مي تمي اهندلب ليتم اب ىلومت ولو و؟وت نس درك اوصل داب كس زج كوم ساجدا

 قلختنس تل ةرواتمايق ب . نوفلتخم هيف مه............:لايلول كك امي تمار لب داب ل تم ايق
 هك ةرملج ماتختس تالايخ ئاسيع وف لوكا ق كلي لولاو ذك ايوكيسج نلا- لن ةكراكفاروا تايرظناس مافلكالو

 هك ترق 1 لوك ع لاق اكن ا ندب فرص لوك وا تس اننا اكدت ز ىلاحو ردلكب لك دن ىلاسسجر كد عس انام انو هرتز دعب

 2لايخاساب تمت دبن كتم يق ئك# “ نينقيتسمب نحن اهو انظ الا نظن نا ”؟ يي هس قكى ومو لل وؤاولاذ قاتم
 قوكروا_ تس ركراكنان اجي ناب نس امان < تيفي كب زيتروا كنك اج [ل يكن قل ف لؤي ددو ذرب نلادجو كس انآ
 -كح لب اج اهنا ليج كرم دعإ ذم < لاكن ذ قواد كس هد هكبدج لاك ابكر وا ساي دركراكن ات ٌلافص لك
 كيوت وا .نيث وعبمب نحن امو ايندلا انتايح الا ىه نا .رهدلا الا انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انت ايح الا ىهام

 رم ب دد ناشنوم اناكك حلول دب بج قلن تدعي نأمل وكم ا قب مراب درت تن اسك ادض# كنس دن قةهيسرج د حررط كنا كأول

 ضرع . ميهر ىو ماظعلا ىحسي نسم ىل 1 تاو مت كنا ىف آل يكل هرباشم : جيت تاب يب كس ناي لاايلاك رن هدابدد
 سا, قكادم تح

 كس وبقت نا ضار وا ل تن ا كن تروا لج تنس ام كو روا ىلا يخ فرص ضلوا لح ناار ىلا ذايب طوف ضن
 تاب وقت كيا بس اندم ميت سد الجر يت لكلا بس ىت لاول - لين لات ل ناوكاو آردوا ران ضتبروا لن تنس ا داعم هوالع
 رولانجلا كي هدابوداك عر ورم نس 1ك تك ىف داس مد ليااتمد اناولى لن هس د نلاموكتءاي ككاو« نان طال هيدج نسا
 دهر و قست كروضت كس دذلا

 هو بج لك بكر ود تذو هو وس_ كس لو ردطعإ ري لوثاب طلق روا لسا قرارا َح 1 1 0 لبوه ريق ل ا

 هر اسكس لوح ركن ب تقي” ع روجلا لم لوييوكسج لوضفار لي راب كس لزج هود كن اج آخ اسرظنم كلوب
 انكي كرمت تتقو للا ؟ هت ايل اوسالس قرت ثم ءاكن كلا روا حس ايل سم ايف اك اجوم مولعمبج_ لك تاَعأ



 2 حار سمعا < ها اينلا ةروس, م” هرسفوراب و فلج نال اذجر لا 2000

 يت اناس زب وال لحي ذات ارنعح لن. فنه هول ا دال كب ارطح لن يت روارارككاك الك اخفل - دك

 قامو ءاذج كتم يروا لدم لل دس .كلايخ اتساعا غرب ملاء-<سايكل وكت تابثا ل تمايقول رسودروا

 ىقطتوجو اب ل درج بلغروا كيس د بلا غدر بحر ور دوج اي لس قلتم نيا كود ركلات ندب قلتو عمور ل ل ل

 مكب اكسل ل عر رب ملاع نيس كل ل

 روارم اظ ماجا لاهي كح نسا جسام يمك ساي نيكل وب ل وطلب رمود_كرجب ب ولغم قلصت بلندر ب كوم

 تما, يلغاكدرجروا تيعماج قلت ب كد اجو سكب لماحم لإ وك سا_اوم قل اضو حراددا ماع هوروا لين ىف اورا
 : -.اتلسوم لئاماك سا دبي ح

 نيس نوملعيسك لا لي لق ح تمايقدب لج بطاف نام ىلا كدب لاند روع اب... كاك كليا
 تمياعر لكن لا كل لما لين تم ايق ركصوج - ل بط ائئر افك ابو كس شاك هوس ف الخرب - حس. اجركت ل الوب تمب روج اهك يال
 لعجن ملا ”رعإ كس ىلا . ًابيرق هرنو ًاديعب هنوري مهنا « تس اتركك لالدب « رعب 7 ايكايا] “نوملعت فوس” ت

 لش لد زج كاد < راد اند لش نئ ذك مادتي نبد لن تداج لا رفداشرا لإ زج ون قرا رام اهقتتسار وعي ضرالا

 بط اكس انب شرف كل كس نان اوك لي زج. انركن ب دض راتبا يوك رك يوجب كد ييعس بسر ع دم ل ١ تلرش كبس
 رضوا وراك تيران فرت حطت ىذا, نك لو يل ضوركروا كيل روا لس ركم ار آس نلانيجاو وكسب لادك سي
 رك اج < لوم تبا تمرورظ كتم ايق حس ليس با لت كير ش ليج للا بس مفسر يف لس جس احا يكب ادب بسس « انين
 لاي نكس رافل ع ريا نودهمي مهسفن الف ًاحلاص لمع نه_يداشراك_ لس نؤم_دح وم زايقااكدبو كيت لابد

 .داهم منهج نم مهل- ايكايامرف

 ل ىلإي اوم نايك ايامي ىلا بحجج كس كادي وكن عز شي ءازتبا- اداكوا لاجل و. : نولصو تلت طز

 كح ذكر ووو ت يفي ى ارطقا لا لكن, لوؤاوناز ناز حررط لك قس ؤتب_لوجا دبي تيفي ئاترا لمن نب زروا ل ل روت

 ىنث زعس لوزثاهب مكس دداي- ايك ؟رارقوكن ع ذدواايكم كاك وق“ لس كح نام ذ نس لوم افاد ئاهبب نس ىل اخت نت

 نايليرفاكو سوك عنو اك رجا ووصقت نلوب سس نول رع مكر جلب هس لاي ناشب زكر نوكو تك لاذ ,
 لو كل خر زووو تندج وجوم تررخ 1ك ك زايتنا لي دب و كيت كس تاج ومب قرورض كك لا ليز اينما لوك ع نا لبن كيرش

 - ال[ واف يدلي قرسودرواوم نكس اكل وراوريث امر كيا ءومج

 دارمسصمل َئاوزا .ًاجاوزا مك انقلصخو 00 172 اوم 6ك كدع ليالي تا 1-ك- رىوايثد

 يي ركوم ةتسباو ذو يبس نإ اكو هراشنا فرط كونك روا سوت لردق نا دق بنتا لو وج ىلاسنا كس ترو درمرا

 «لسأ ينال لس لاوفوو الش اهيلا اونكسعل اجاوزا مكسفنا نم مكل قلخ نا هتايأ نمو_ لي ترا زك اكدت نول

 لو ب ريقجسا سو كه كو نوال ذل رق تل ضد قطط رع ا تانح ل ع ةخر

 لاح نوب و/راد شرس .رسود راف يكل قراددشر كاع اقوا ابزت و دي قل ترث آرلا_سب كت قايد سط_:ةشلد

 جس ل تبيصموجر وار نك لب اهو ل لبرجك اج_.ي درك تقم ووتر لب ترخ [غ# شا كا لا اما وجدد شك



 مهاجر تبي[ « 83ج ايلا ةروسءاءرسُو راب 6 متر لج+ نك الج ريض رشم تنل

 اجاوزاررط و اايمح اميمح لئسيالروا مهنيب باسنا الف روصلا ىف خفن اذاف -<س داشرارين انج_<س راو وثوو,

 ناناروا_ه اتم ناوكسو مار 1ركوءردد ناك دن شم نابل مكمون انلعجو ع السم كن المخا كل تر نولكشوا مس

 كابر وج سنف نم تن تعيطس__ ذ__اهكد انهك < لان ردكم نرججا لدن ةوع شين جساناوعمدهذاح بيدنا
 -هداشالس 1 لوبعح

 يبلطم اك وم لايلك تار .اسابل ليلا انلعج و... : مرمى لح وسن ل ترث اروا ف وس لم اين د

 نيل مروا زايتو زارع روشم رب تتجاروا انس نووي - لو تع اكس ناني وش ارم اكس راد ئارروا كرادهدرب لعد

 - لين وم لوقو نس تاد ماكسس تمم: هر بق رمد ده تم ايذ« دوج « لايلر كتر تركو ل اني ح

 مودت هتاق وا تيلاي ًارتس نيقشاعلل ليللا
 ولو [كيت لكك جس ايانوم ل نوسرو ادنيش لابو كثب اج ىلوم فلكل ع لوم اكل وفود نا ترث اك سرج اظداا

 - ّق اوروارا وله ذي سي حسبو قرت رس كساب لائاص دور ظ لابو وأ لوا كنت كج د تسمم لل 205-07

 هكدرواملاو رد« كب تع د ًاديروا بوغل اهيف انسمي ال و بصن اهيف انسمسي ال بايك امرف لح ىاساك اجد مور
 د اي نيس در ماظدوا لايعرب بس تنالاح مانت تمايق حرر كا ؟ لاه نخر « تيس اج ىف" تصرف ىا دل يأ تسدد
 زج لوك ةساجوم ماي زا تشل زجر م كن هس وم ماعد قكلاوسر ىك نر ذود لماروادم لايامغ تسال حض لامك
 م

 ردوا لايلوك تمارا لوبد تمار يام رفوكن داي جاي لوم دقعنموكت ماد ةراكن لاما اهيسول هن كلن تاب نبا ترطح
 دهس تيس انمعتس رسود كياوك وفود كل نما جس ايامرف ل ايلول روك مكل سايل نه” رصوا

 هاني ناوكسمم روارط اخ لكم ار ون تار شت .اشاعم راهنلا انلعج و٠٠.٠ 3 تراك ى إس وترت تار ند ل تن

 كلا لس اكن لو تم اررواوكسركم رعاك ناكر وا ق زور حس قاس اهدايذ كا يدركن شور ك للا ند نايس 100 حلم

 ماكي تسقى طب عقب كس ادلب جاب دوم لبق افئاروادصقمب_ هبي بس دك ب : الشم لا دما فراش بس كس تجسس ةس لرب

 مان كرم ذ-ك ةاج وركوب لحب يرو اجور ذن ع نوكسل كاب شوا ةاجومددج كك هتك دم يل كلمت
 نر كحك وتتناك لبث ترزخ 1 ناك ع قرورض 2ك تلت ن وكسر وا جس اج قت تك يا كتل

 تريم انمى ند تار .اريرهمزالو اسمش-ج لى ترورض كن د لابوك كك يا لوم زال كت سريبعمو وين نروا

 آر ذل زك رق اهنرقك سب لاعاك وتم كل وناس[. ادادش ًاعبس مكقوف انسينسو -س كذاك لام آو نا ذك احس
 را لوراتسر شه ل ؟قرف لوك تاعس لابن يب مان قت ىككتادعرس كادوا اي 1[ فاك اي تخد لن سا ليبلت
 ايدل للورق كرب لوتم فلك اكن كن ا لئالاع- 5 آه نك زن دوا كتس جارك سود كيا لالش 2 لراس

 - لكك قرف لب ناركاج لاب - ساه لوم ترف 1ك ساس كرف لوك لين جدك هدافنتسا تس ناد هارب فاكو نكمل
 2 لوب لي تاج رو فل حرر ىلا كم ةروا- ل لوبن لبي تاجرو فلك ب تار بح قبل انج



 لج« نال الجر ينتشر دمج نال محارم 1 عدحا (ينلا ق روسي مرو داي

 ل جرروسروا لو تكور تيب اهنروا مرك الا جاهو- ًاجاهو ًاجارس انلعجو...........: ىلا ترق لن كمال

 اك اروا ساي انك حس ناي زرطق اكل ا ؟ جس هركأ اكد اجاج ايما ريخوك م روس لن ووجج وص لامكرجردي ففصو للوفد

 لاعرراك وي لك ارواج يرق نتتو كو (16«.*) تارت جرواك ارواج هداي هانكر ارب( طسطساسد هه ) سس مبا ني ذم
 لك وت [ىلب وقيل سوى ف .امجر ظن تسر هارب رب ساركلا نانا د وجواب كس فس وج رود لوك الاس ءثورك ف تس نش ذك

 هللا - بس اماج تذل ا نارماذ رك (16*) تمدارت جدو لج لوصت تنس ناي زكي لاح باك ثنى اروا كيت وحك قر
 اس جو كى درس رت شاورب لل اكس كى كرب دص اذ نتا تس سا نيش ذ كرامتك مركو لوا نامح اا ذب تنم كملت
 اكتنفاط ىذب ردو رغد لبن اج وركب حرر كرب هكر ود نقاش دوا لي اج هرركن لب لبكي تس ات د اكس نكن نبرب
 لوصت فلكس نا زري د ذ كس لاقاوم هدروا جس قارا باحجب حس لود دن ل جسد كي لكيروا ايتيك سس ىا- جس ناز
 ىكماقا ف لذ ل جب ىش م الفن تس لاس لوب راك كرات ع سوربز تك ترددت < قبر كرينا لكش كرا ركل بيكم

 ١ .نيقلاخلا نسما هللا كرابتف -< ىاداج لب ككتتج تارت ور« لا عش

 ترارترو؛ قركح نى زود لابج لاو قرورض حوماكت لان 1ك ةركمك اء ةلاندىر ابل 6 عير وس ار

 0 لاو ريفنتسمس رولكس ىلا لامي تلج نانكاس ل ابو_ك لنا ا

 < لام ىلاد نس ثدي اي« لوي دياملاو نس .تارصعملا نم انلزناو............: يصوم اكل ونمت للاب

 59 تدلل نعال تم تاتو ترد دف لالا تس لاج_اهكر رك اق فس شا م اظنوج اكراوا ديبي دوا شراب

 ناش ز قت ياك بلطمر إي ل دارم تضرر تكس رواغراب نابت س للا ..افافلا تادجو اتابن و ابح هب جرخنلا 7207
 ءكل ةوك وكولراكدب رو! سا اهب ورايد وكول لامعا كيت لابو كس تم ايق ف الغرب يسد رك اديب عراب دوا تخرد كس مف لتك ع
 . بعش ثلث ىذ لظ ىلا !وقلطنا - هب الإب هتس ليوا« لول راك

 با ركل انالج يوكن يرككترلا [رف ناي لايناشت نافلا ميكب كتير ...........: ليث لو تمم اق تراق لاو
 كأن تريب ىلج جرروسرواومج ووك ورناهيب « نكاح 1+ نا زروا ماظننا ساكس تار نوروا كاج ءن_وسب شايب يار لوك س1

 كررت ى ادع بل اهنا [ض و اسلم دات عانوا دع نااردا ناب اوت تس لولو[ يمول
 كح تملك كس اايكشناب ييزمتروا اوم لكشنجي اناا كل كس باك ءاحرول انيدركه دئذ هدابودوك ا يك < كل اءاكت د
 انوه ماجار واد جبت ف اص لوكا لس لب وط سا كس اينو انقن. ةاج ايد وجيت تننب# ىبو وكف ساخرا سب تاك كوتش فالغ
 هي لتاخ هس ايند كولد قا كيرا اج [ندددعإ كس تاردوا قراديب دعإ كدي حررط لن لإن تك تدرغ متوكل ا- نجس
 ١ بلش كت

 3-3 نور راجت اس لكدعات اب ل اترواجس سس آل دوج ورا لس تردتدسربز لا 2521 اي بسر لاعر

 ' خي ددوجووكل وزيج قراسنلا ترد دفوج لك .انلسمبك وت نلادان كيأ لا تاب باج ليئتسكو ب ورصقمب# ماك وك كى از
 لس تا ايه روا اناد للكس اتكستبان كيا كاتس ب يبدوا ليئرداقرب يدرك ا دهيور ايددوو_ع رداقر خيسدرل فروا

 .٠ لد اؤ هد تارايتاك فرت رصقمو ب تاقولثر يس ىقياون لانا نس لايك متر صقمي لب تان اك قس كوك



 "+ ارسفتييآ 4 8 .ابنلا ةروس هور < متنالجناماج ريض ردم نانا
 هس رك سرك ايئارب اي لايم العب نش ىلوك_عس ليئلاو لل هيي لوكس ركل اعتسا ىن جبل وك هزجج نارك هر سس ايند ناسا دوا لل
 -6ةاجوم ركل ل شوت لول تاك لتدلص لو سا ةساجرم

 رواة اج ايدك ايقناارول لرب وكيت نو كس لصيف لاا خلا لصسفلا موسي نا :يئرورض“ ًالقع عم يق

 رجا 50 قس زاكارم نسا نسا كدب دوا لض_جسددت قلاب كارتشااكررط كس احا دركي ا لكلاب حس رسودوكك يا

 رواه كج دم نايب ى ك9 ارتشاو طم اطتخا اك بسس لب لوما اب دوك - نوم لاك دم تجسد لم ايند قا زتفاو ذاينتا لماك نضال
 ىلا رفارولايند كل كس كارت لامماا_ تكرم سينما يعد لوفود# لين دض كسر سدد كيادوا ضعت ونود لا رتقاو كاتشاب

 -ايكاب/ل صفأ مينو كنج اي لوم تسخن 1ك

 دواس لأ قب درع اك ساكس لا جسدارمانكو#ب ترم رت ؟ت# روص خفن . روصلا ىف خفني موس
 - ل هس زاورو قس زاورداي وك اك اج دم اهياركش جي ناس [تنفو ىاد و حس طاف لاطع اود اقع وكول نايل

 حاموم نامللاك ىلإ ب تير قلتم ررط وج .لابجلا تريسو. : ىف لومرب ا تايفيكف لذخل ي تم يق

 لبحر واكل شرم فلكس تمايقري لصارو هس لوب: مولتم ابيب سد قال تمي دكا هزي فس و6 مكاق تم ايف لاح لبس جس

 ىبلطم اكن اهو تبي لس لد اهي هس نايباكتايفيك ايمان هقرعإ لس لا-<س نايباكت سيفيك روص ار قرف أل معآ

 - لاا كح ئاهب دلي لاهي ولدك عررط لاك لب اج نب تي ررك تكا سجق ا هوك تس كم
 - هج قتاننا« كس دوك انءاك اربي رج انتج تس اجاج هررك نيكي ايار اك لي تس اه نر .منهج نا

 م نا كى امو قوم تاغ تاك 2 نار زود تبوك ف ومر ل كوم اكن وثاس ننوبخت اب كح اد للاغ ع

 6-2 ناك تبيصم كن ارك ل لب اج لع تس دينك رقي نار ق وكت سد ىلاو نس تن لو تك بح

 ةرزوو رك سر شيم لتنج كس لاذ ولو د كو سئ قلل قب غرو ررط لك تن َس

 2 ىرب اكل بي سين ىعانتن ال للسكن لا_ كوب ولت ل “يت” بقا لك كس د لاشي

 دس وينام ومشت يا تس ىلا لج تك بتحط م مولخم لاك اربي سس نلاج ي# دورك ارد يغير ناي كة اجدع

 تايكايكل |عشس ا ايا م دولخ2_ مل ب ستوو لعمرك ارتي ؟ كثير ل اا رتساروا لج سكس حس اظفل لسا

 لابي جليا م هد اس وروسرللب - ايكايداءرف يك فاضااك دسباظئفل لبي تاءاقم نلف حس لي نار د ل كس شيب نت لس لش

 تمادام اهيف ني دلاسخ_جس ايكايامرفو اشرارب ماقم كيال شدو هروس ل كس وفود" ملأو تن” هكر سرس

 رواد كسر لل ابئر ووك رشي ةلصنج كس اج هر لاهك مين قرف لا ليي لوو ضرالا و تاوسسلاا
 ركبت بوم قم ولحم تدم لكبح كياركا ضرفلاب كس ابكت لاهي عب ةسدلددب ناونل م زعلا بك وايش تر صح

 :ركن اي تاه ن# روك سن ردود كس 1 لو ود لابي كس سار كن ير سضم لنيل داوم تمب اش هيك نوم موطخم اك تدع

 قاع لوب لوف لولو« نشكو وايز لارواع لوشنم لو رنكيسو تس قروي ايدك < 1: البس للب - ليي ئر وصقل

 وا ال لبو لل لاو راك هاب بسر ل يزود راروتمو من رس لوفر روا نول اسوأ ه داي حس يلا



 م٠ جار تمي[ ب فج اينلا ةروسما“ءرفو ري 5 فرم نمل عج رت نا

 قامت اسكس نيغب ال لا خأك ب اقحا كيس يول ساد كى وكم ارف لإ ذا هدالع اكلم ناك كلاب وراك اج يك يجلس باخ اوكث سد

 نوصل مد امل هيقفررا ب نار اضل ا ]ل اةدوت نت سابع نوقوذي هلي سب

 اع ايدانول فرط كب ازعل اك 1[ حب لح بازع تخل ارو #ةساج الا لش يرجح دبع وكن ادحب لاتملك - ُُ
 ابارشال لابي لاويمح نم بارش مهل جس داشرادلب رمود كوب رولا ءانج لسن كتاب ًالادبا ضرع

 ل زج اوكف كس لج اب تحار كرر كج ايكيا رفر انثشأك اهيمسح الا دجتاسا
 نواس كك اجلا ا بيج دارو تب حس لوزا لادخ ودددا كل اج آرجاب ديب كشك تن ردا نت

 يك قة يحن» لكس لك [قاض-ك سلب كت ءلرع ل ندب مار مذاك يي لح لي قرب كبركام» لش ير

 < اناجاهك اسوأ ججرادوب دب لوم قرش جلب - 7

 باسم شيب رباظب - اباسح نوجري ال اوناك مهناأقافو ءازج:..----.....: :ج دورك الا زسروادو رك كشورفلاي يك

 اللب شوو رح كشوف دا اكاد تاب نادت دانك مقرف ازا ارو: نأ ل لل دورك لك شوفك

 كس لوب ىءانتسال ىتئرفلو نايا لب بس يان الووروا ع تس تنافصو تاذ ىكرشلا لش كرفكو نام امتزج دورك
 نيد تركمان ديما كابا [ سالك 1 ا قر يتاوت عت كتم اقروا باح زور تأ سود
 ري روس“ 1 احب زاىل ف تسس“ 0 انت شئس بسك فوفو ريما -اهتعتس كراج الانوم قو دوادورح اكل امغا كس نا

 نيو باح اكل اا نيا روططتل ادخلي بج - تأ نو كفوو كسل ةسركرس كرتن ةسدم لك يمد ل ايند-اهت

 < دبا يور بج ب2 كك نب نا تعيطروا هل لك ركتميا تع ارسل ونور ل لان للاغاك تاردا تورت رس ا

 5 اب لقو رورو ريقتو بي ذكرك كة اجاب ئانتوك ل حرراوج لاما وداي عتس هدايز# لإ خب اتتكس سا كل امئاروا تعي
 - لوم نت ىئاود ا زس كا لب اهب ى اود دجتاس كس سود هو هس

 سارع ضقت اباذك انيتاب اويدك و :؟لويك لس "زمور حس لو قلتاككشورف

 ورفكلدبشيإب د ل تركوا تانج كيك يو با ل كد لوح اهون دس ابرد لك نحاسب قد يما

 ويك ب ازرم تى رب اين لك عر ذودرجي لب لخس ءاضح ادوار راج «س قلت لواكى نتا نبل حس لي بوق اوفا كش
 ش نلا لن زتادو دعات اب لب اطمكس ىارواججس لن مكس فلز رب ثلج باوتاكل ا للي هانيصحا + يسش لك و؟ لل اجرك
 فكتراكذاو تالايخلك تتسانلسو ت رتب لاعفاو لا ولا حس شاب حس طاحا كس سا لكوكب اجا - نإ تاواردتا ل

 لالا جول لوك لإد ةسدل ل اوم ل2 4 يح لقرب ىئارفاكن اي هل اج سكرات م طراد لك
 لرب راب ح لد قردطلا دوا لي تمرورض ل ادنج كف كرب اظرم لورسود بس اتا لاكن انتاج اكمل ا فرص لالا

 -_ و انام

 لح تن ب ل باذذع كن عررط كاك جس داج تنساب بادب لن انكم رطل سقت اباذع الا مك ديزن نلف
 اندز- لويد فيبر كرابانعا اراه رواايل "بر ول انه ذب اكن لاح هذ اجوم للا توصلك تس تااباكرسو دري ل جس ءاج

 .باذعلا قوف اباذع مه



 مهجتي 1« 80ج ينل ةروسم هرسأورإب 1 متفرج ني ذجر يضرم تانك ١

 فرص بلاي سجون اما ذأ خراورلا لكنا لقريب لوب: ل تنيك ب كن لاما ىلا راكهنك بلا ..-.--.--: باو كيش
 ب -لاج هر لئاتسميصم هور جس للجو كاد بج تفلكو تبسم يشيب بد كوم قف روادورحا 7 نب مركب ءاضعا
 اتا نتا يلوم مولعم فيلا: فيلا كل اروع ل سركوكب وك ورفاكى نود كل للا س ىلاج نب تعيبطر وا تدداع
 م* يقي ساسحا اكس ا وق اجو# هدرم اي اج 00 لاصكاكمثن جس اتركا وم وكل امك كن دب ساما اك فيتو تحار كس
 - د كم لن نددت انج - < اناو وذ ككدتس هيي دج هس اتايومايندواهذ انو احا اي 7لامك فرك نكي ع اناجوم
 < سموم مخ ءاسح كفيت رو نفل نرجو تبي باتا بادعلب اوق وذيل اه ريغ ادولج مه انلدب

 5 لومب بازذع لح حررط حررط لم خر ذود انج - < اتيرروتسرب لارحاو فيلل ع تروم ذو, فلأل جازم ءوس نكي
 - لش سرسوو للرطرولطلس ل اب وروا ل روان اتتك لاهي سالف تانك يقر باند وكت 1ملاعرك يس

 ازاوتمس_ نوت حررط حررطو لامعا للا 0م

 رش نك لا لاقت ك *ًاباسح نوجري ال ” ظفلاك نيقتم.ازافم نيقتملل نا -<_داشر ان انج كة اج
 5 'ء كوم احل اكل باتت

 لب سس وروا ومدي راتبا دول ىلاوج كنت لتر وك ساو .ًاباوتا بعاوش 1 :داكاك رف لير عك وتتنج

 وك يام فن تقو ىك ليا قطتسس ناب يسلك اور بس كيكد كلون كلور ختيساب كح لوم نامت لع

 لايدتق يروا نيميلا باحص ال ابارتا ابرع اراكبا نه ادلعجف ءاشنا نهناشنا انا- ليدل يل
 قع تاق احاجومر دلع عررط سجس تان لوي جداا ود فطالا نىك لوكرصخم تروا لك كن ودرع

 لاس ستنال بل ىوريضأ جر رع كت روك رعروأ - اتوم لئيم الط لهروا ذوج هدايز لي لوصول دوا ناد كم ىا_ ع قمر يف
 ج_ ايان ايدج ويمانخي لوك وورموبالس لاير كر عروا نت ل الجب كلاس ورا تم تروك لي تاياور ضبا هس قلك
 -_هريغو ىاكلا ريكس < امتي حكي اهب اك سن عررط كلي سوك روكا

 لي “اقاهد ”ليفل_لس لس امي دراناكل كاري كيا كلوب ماب سعة سبل باش .اقاهد ًاساكو

 -وفاضا ل تور .رزترصتقسروا لإ لاو مومفم لولد

 تاكد انكر تكرش كمان فرصوتس ناءاس اك ايند تركو شين داس بسس : قفص زئازل لس تنج رواايند
 ريعوأ ترروصرم ءاوم رضكف يلى كن ادصاخ اكل زج كاي اهنورلكوك كوم قرفادب لب نأ انضابع نبا لوب كفئاوكو قل انك
 -اكةاجاياب ترث ا” لك ايلبق يسد قا نجروا بلا ءاهسا همصان ليل انموناوم تفيطل لس تشب نكي هاته تس سا بتم

 رايقعا داوم تنفاطلءاءاشنن ترابط ءروهطتل اك يم ايندروا تررخ ؟ن لمد لن قل بس اكروبلظ وب تاروث حلبا ءاحاج كا | قلل ايد
 -ه< لرفاكن اع 1نفنح

 درار لع روجيو زا رعرمر

 قيرتت نىك برم نزل
 نوت ذي لكعشج تاب يدب تاءاقمددعتما ميكن 1ث. اباذك ال وا وغل اهييف نوعمسي ال - ايار فداشرا كس ىا



 "هارت آ 4 حاط يللا ةروسم رسوب 3 . متفرج, ند الجر يسفل مشو صج تناك

 لوضأءروإ 200112 لابو لح لين ريو فكس كس كس لاق اب هدوببج « لوب كرنك ابد نلاككس د 0 راش

 يدم نلافوطو اك وهيشا تم ارتلاروا تست ارتفا نات تول لاهي 2 نجوى ل الدب ثدعب تس كلوا قاب تك
 ا

 ىلا لركاوم ىلاركم ىلاذراء ركن قدرس تس كادوا لت تسد تارثا كس لوموضروااومو ب آى ول فلخ عررط سن لش
 رواه ءلدب كوم باحا# لد لد قل . ابامح ءاطع كابر نم ءازج لأب ء شبا رت للف تاق ا

 ل ك1 2-1 لنج اب ضرقاكى سر دفا كجم اظدندو جس حس ىلا تضرروا سس” ضل دب يردوا اكسس لدب لاك تسب

 هدذ قرض يبانبكل باكل يس داع كى ا يح قس تعرروا لتس سوة عشب جس لكشت يئن حس باذع تاودب لك

 لل لع اج ىتو فرضنا[ ب بلظس كنك ''اباسح اطع” رعل ل "ءازج ”اي دهس ُلاَرْفا تروا ىزاوت
 اكو ركل نارك ايك اير قانا فرص حبت ل ناك لوبي ف الخرب اك اج ايد م اهفادي رعروارإل روك نادك - 2

 -هداي زمن كش كة ساجإي هلدباذت اين لب طمس مئارج ئت*-.اجايدملدب دورك
 جنا لانج و لاوأ فرط كيا لاو نب .اباطخ هنم نوكلمي ال نفح رلا امهنيب امو ضرالاو تاومسلا بر

 ملام ىلا اج ملايير اكب عر كس لاروا اركسر كل نك دج كح أكس لا لوالي كل اعاكل الجو تدلك فرط كرسود لابو
 ' 2 لب بلش ماك تلادعإي هج لوك إب زروضتلس شاد وخزاكل وم

 لن نا لصاربج نرقلا رود 1 يي رادئاو م اعدارمع ور خلا ح ورلا موقي موي 0 :؟حسدارء ايل كود

 كارد فيطلوودارع سر وددل (نو دع در زعلاربكو اشم انج - باو ب اعنا اكل وصتى داينب حس لس دارمأ ملا حرورل ةدايروا

 - ع زجر تسدجو لل ارو دفيطل ىلا رت ب وماوم ءتخرد اي لوم اهي « نا زاي م امس اهو واود ساوب طعون وشرب و حس
 ايلي امرفر هيجل“ ىنش لك _توكلم' ٠ لب نيس ور وسوى . هحيبستو هتولص ملع دق لك ءهدمحب حبسي الا ئمش نم نا َ

 لتتم رعكا لامعا كيت لب تم ايف حس بو كاكا انكر قلتم ارك اورج اون ماقد بسر دج ىلا ذو كيا فيطل 1 فقيطلر لسارد-

 هوه ١ث لام نابت نااذا نا طك لم ثيدع يلا ايج_كس لب ركع افخإب كح لسد قناوك ص ءارء ناد« نان« ناس

 قس نيت ناوزا نر كر هروا ناس اروا- كساب كاطع لش بسنه يجرب - لكي قاد تميت لب زنج بس

 مكي آل يعاويت اين صيربط ل اثم انك <.باشم كسلا رس لوطروا بس قلتو اود 32 كس ناضاك بس قرفيب لش
 تدمر الن قل ايند شا اكلم تااقوا ضتنيخ انج هس باشمكس لاي رط لوطروا ىئاودريف قلخأك وزجج قرسدد دواس اي درك اتا

 لوطروا ىئاود بيرق بيرق قلختب ذوركس تمايق_ لئ تس الاجب ماكح اكس نادرو ليث تس لكم الكم السا يناير وا تضررك
 مسلخ لازار_ كس لومرجاظ تاب ائئتس تب بمر قس تم ايقك اب الش ثي داحادك سابو قس كة اجو باش لايع

 يدر ماكحا بير قس تمم ايف حررط ىااربلغ كت يبن اور كم السلا مب اي يمنا كور اخ رشا اك قلت ا حس جو كبل كس تين اعدرك

 -وم زور هس تمار وبظل !الكاك سا نم كيا حس لاذ لاطجو تلظك ىلا هس دنجرب واكس لومرباظ قرات أ ل 4 -_ كوم بلغ اك



 كفا ريغ لعب نمل اجريت رواج رت ناك

 لإ كى لورد مى بسلا نمالا نومدكسي ال...........: ل كرورض ل طرشوو كس ك- تعافش
 لك تاجا كت خافش لم نت ستوك ضب كيا لوم فام لاي سيطرشو دك يالا_كك كل اشكل 2 كس تعافش لو
 6 كوم تعافش لع قتلك سدو كم كت عافش لوكارسددش- اللحس ركتدعافش لبي قت قئاروا اكد رك عافش ىو

 كل ل ناطر انك كب لوو دن شرافس ل داي ل كرش رفاقي وم تاج بس داوم جى رافس كسي طرش قرصا

 زفت د انتووطلغ بس ع توج لت ليي رهط كا يند كج لشاب كتان لابد- اكوم زور كتر وكس تما لتويل
 بازعاك زري دارمعس “ابيرق اباذع”_لي د ذل س لي اهنددج كاك اجوم ايا لش دبو كيك« رب ازور ىلا
 -6ه ل مرعب ل رمي

 ركب ارق يك اع ساس كس باع ذرب ل :لاكترورظل ل المكوولا ايد قراس باذع قدي

 لكل وم كغ ري روا لومانكت رقيق با ذع ذرب لتي ح لاكي توم ىرارفلا 0 سروسملاو لب سسرورض ل

 بازع قس لد لام ب ميليخ تدق كس ا سلك يل وار ذر كان حبل اذ لايلطتزب ير لس نركب ارب درم ى ا تققيقت

 موي مو لب ار رف لج باتي ىلاعت قرواوم خم” لع ماعدا روكس_دذلا حر كولي لك اروا لوم عمتداوكروا نقلب ماني لترك

 كح كلن دب ويطير واء لج شت دق كى دب رول لسور مس لوحتا ود لابي < ب داجايامرف نيب ل هادي تمدق ام ءرملا رظني

 ل لو تب كرت قلاب كوكا قوي وم اديب ل تاذا كل ا تساظ كى دب دوا تيبن ارونكل علك لو كش ابل نيب
 لي <س لوم تيروصو لكل يأ بسانمكس لا لش لاثم اهروا_ لنك تتقو لا تاي ميرفت للا ةساج مدن
 تذو للا _طكومب جوتم#فرط كت افرضتو تاكا ردا كس ترث [يلكلار دعب ل تغغارفهسس تافرضتو كاردا كس اير سن اكن انا بج

 فرصرب _ ىلإ ناب قتاووكى ا وم سك يقرب باوخروا ل كر درو ار فس الف لئاقتع كس ملا كب اطرد. كي دكا
 ناي اتاجوم.جوتم فرط كت اكاردا كس دباشمل اع للكريك < ىلام وم ىضالغ ىت تك اج حس باعك باوك سانتا
 قاب لكل ى عر آو تم يق با زعروا < لاى دادي لاب دلت < سبا ص زف كح ررط اس باذع فن

 روا كايا م دج بيرث قس لإ رضتو روض و لير وا سس بيرق حس وت 0 لاعرب_قطرلكس ب

 اظل ب تاذ ىرائينك ج ركادب لاك كدب لامعا لوك هس تجنن بير قبس اذع ذرب لف تلودب كدا عا تسدد
 ناميار# مر ذ لاي كس لا كس رفاكف الخرب اكد دكر دك ادي لل ويل دب كيل منارون اكن اهياينأق 1 2 مم ل نسرروص

 ل شاك “ابا رت تنك ىنستلاسي” كم اراكز حس ترسو لايوو كل سا كوم يتسلى سرب ورفكف رعصالب كوم سترونك
 -ل آد قت تبوح اركومهدئز هرابددروااحاجوم كرس اياتومدن ىتاديجب لئايند

 مولعم د راو لكلام سيك[ يكب ية تسمايق باهي, ........: جس بلم ايكا كف وج بير قس تم
 ركرسب كرتز لعب لوح, كس ايندوو كيس < اتير ككتظذو ىا لاح اكتضووك انا ك تس يب بساوج ؟جسس تنذو انتل يب تم يق

 لاك ا نانا بج لي تمايق_كة اجو مروعشو لاح! اكتنذو فك اج هد لاب رود فرص بج دعب لح فسم جاب
 |, روم هرتز دعب كس لاسإب رار هورلكا كوب لاك ارنحا لكلاب يب عتسا- حس ابا ب هيض لك تلا و رولا
 عا ليكي ضك_ يرضع ب كرم كو وايوكء ع قت تكاخ لسا نانا كال اكو كس لاا انرك انت ك سوم تاغ واس

حط اينلاةروسم وسمر راب
 : مهطارتععآ 4 



 مجاري أ 4 حا يلا ةروسب اسهر راي 32 تفرز نما ريفن رو دمج تنل

 راق سرك وزر قيد ملكالاع تفتر جاب قت تسرمأ لي شاك هك نك ردوا اج 7[ شد اسوأ[ لدرس: تين جس ىجلا

 اقري سرسود انبكل مج كل ل خ ركل اح قرود ل اهتنا هس ترريصم رك تهب رن كس اان اجو لجاو قارس ل

 كك احب وق اندم كا اي نادي فرست لي دكا دنس لون حس بو كيس د لاب رود قرم تبدبحم كراسي تقنو نارك كك
 كل ثا لرب روان است حل لور وأ اجرك تس تيياور ف وثوصو عر وار هس نبا ترض“, لاعبا تمرح نتعب لوي لس تن

 لايخ اك يفوص ضير وا ىلا موج تم روصت كي كيك لابد ىرامج شاك كس لي كل بخ فاكر كدلك سيخ انج -ةاجدم كانك ادم مكعب
 سو قتلا ورع رفا ررط ا -اناج قر سستض آى ا# حركت روروربكلك قورفروا ىراسكا ندارمعس سوم كافل

 وران نم ىنعقلخ لمي ذب ح ىلا انوع افك نوهت قران لغللا امم كانو كمت دوك وشنا ولم مد ادالواروا 2 1ك

 1 - ترب الظل شرا نيط نم هتقلخ

 دكر للا م يئاروا هس كيادشلا-١

 جس ايانب لوس اني اوكف رف هلا"

 كل لاروا كد باك اح 14 شاد نجي تيل بيز جرب لي لج كس 1مل اعارسوو فيادعب كس كدت لك اند”
 لع قس فروا ماسر وا_شيب؟ فاكر وا كس لو دلع تتجارس ُ اصو نؤم_ لك اجوم بنترم لا ك شيب ءاززسو اجرب لسا قل طم

 ديل نا نتا اسك

 تا كلتا برع ق زارع قلاخ كى اللب كت تن دك الن ارش لي جرد قلن ىلا قلت تاب لب كل ابج
 2 قلم اوك يرش ل تيب ولاروا تارايتتغاءتافص ٌلادخ وكل وبتتسروا هورتببلا_ هك

 هىلليا كيا اكدت ذملاس سل اي ىك ( فج ) بكي رك ايكوك ارك كت نرايت ك كس نس هدر لا يترك ت اي كرسدد
 فرت ىلاع«قالخا كريب ب ىرشأ»« ور تسر ىنلب كيت كب آب - ىل لج كني لنا سن ستكر ستات اسس نا
 لولا بسي مك نوب تك اك م وم قت روط خي اوو دوت هيو انركل اقوى ورسود كل سا 2 ل

 - لوب ل وتجلب لو كس قرب فر صر وب جس ل
 لاو ل لاكش تاب رسمت ل يا داي ذ سس بس صخوتر وميك ولك يجرد ىلش ىلف لمت اب لوفد ديب ريخ ني

 ينل را نال راسو وه هرقل نانا اوت رعب ا تريح شرف قو لق وو زعل يعلو ب قار
 احن ان اج ان ال بس ااقث اوج مال اروا _ امتدت نمنح اكتر ادع لكاريخب لس سا اهتمت داي اهم السا يب مكن احد كس ةساثا قاد

 ورك رشا ذك نار روط لم تعا يتنم رخ [ككبج -اهت السوم لنا يب هو ىرتادخ هرشاعم اص قتيادخ ماين د نك

 دخت اس دجتاس ردا ايكك ايف رصرب ف ركل ب زكا لش لولو كس تر 1 مديقع ىارو زارول لبي ل ةروس ىك ىلا ذتبا ك- ىا-اناج
 ايارج ددإب داب لب زادما رش وم تيياينر فنون وقل لح تنرخ 1.ايك ايدام ب روط للا راصتخ الاب تركت ل اسر ديح وف لمع نايعرد
 | - نس اج وم م و ل ويطقضو اينب دك اند ايل

 اضف كاك س ن”-اهكايل هراشا فرط ل وج رج ىل وم ري نلا لي "نول ءاسستي مدع ”' لكي حس بس ل ئ اين دوسي انج
 هب لي رك يك دوك و زجج نا تيكا _.ايلن امج بكد كروك وزنتج كذب ذي ف كت ام اك آل سوناو نس كراكذ اري - كوت روك



 «ءاجارس تع 4 تال يذلا ةروص اه سمرا 5 متفرع, نبا هسضناح دع دن ناك

 هرايود كل لس باّتكب احول اع روا نس رك مّ كاق تساي هوايكء لاي ادبي لبرج قداس ذس قس ىلا» .لر دف لاكن شرك تع
 زجر اى لامك انكبكى وا يك سوم تك دوك اروا < باني وكن لابج سات ل اناوو تلك روس شئرداقرب هس كعك

 ح [رظن لت ا يكن تابرارثأ [؟ رتب ملاهي دغر تاتكر رقم لوك ولرواجساووامدنب حس باس لملم م ردوا

 كس آروا اجايدركل اوحب صنم كت باين قب اروا لب اج يسد سد تاداينقنا ىزايتناركاب نب نا رص اكن اوك انا للجيب كج
 -مااقثارب ذ زكر نماعتاري ماكتتعا_ تس اجايد فوم مم روط لك وب ارك

 .نوعجرتال انيلا مكناو اثبع مك انقلخ امنا متبسحفا

 رد كنك وجي ر وصلب اكس رك آرب تنفو كيفن د اكل صيف احذر لاك رفوب سلا «راكن ايو ركر ارا كب لين تس ارف
 اي لا |تليص را سل عن َ

 تاع ل ويلان ذودروا هس لوب راي رام نادل اق راج ايو ولاو ل اند عب لس للا

 0 كررت( راو 00 لك ذوب لوم لك ع

 - زج ام نسر عون كم ارك اوم اعتادت زرلكب - شن لدي رولر جين ل
 قدم رونا رطل اين وملك ابل منج تعي ل 5 يامر فدا شرا لدع نفاق 2 اع تلاع كتم يقرب تدوم متاخر

 ليدل نانا ليك تبن لك اا ك4 ضاق رم لالا وا لاب لع

 كتر شارل امو ئ واو بس 0 ا لصفلا موي "للسموم

 هالك اكس كي انبكر ل تب رب سطو كس بس« لدبي رايت اك اج ومب رايق كح كس مانا فكاهي رجل اب دوا ورك شو ل )لاسر

 اتومش قخادي يك ! ل 13

 ضي ولوج اوجواشرا( قواضم) . ةمايقلا موي بارشلا درب هللا هاقس معةروسم ا ا روع

 كه[ رفا ياريستس لاي نتا ناد كس تمم ايقوك ادقلا اكتسب مودم

 هس لاول يسادجايلو مدرب لوو ناس ل رف يل ايمو وتل تن . ازافم نيقعملل نا. :لولسفت الي

 بس ل دوا ناو بوشوارب وا



 مايحس #1 2819 تنع رلملا روس سدو داب 0 الجر يفتر رشم ناك

 0 ا خدر و 8

 ةيا َنوُعْبَراَو تس
 ميلا حلا هلا شب

 ةكيالملا (ْواَطْسَن ٍتظِشاْنلاَو ِةَدِشِب اَعْرن ِهِالَقْرَغ راشكْلا َحاَوْرأ رت ِةكِئالَمْلا ٍتغِزنلاَو

 ىلاَعَت هرم ٍءاَمَّسلا َنِم ُحَبْسَت ُةكِئالَملا احبس ٍتحِبَسلاَو قُفرباَهْلُسَت أ َنْيِِمْوُمْلا َحاَورَأ طِشْت

 8 مي) اًرمأ ِتاَرَبَدَمْلاَف : ٍةنَجْلا ىلإ ويوم ٍحاوب قوت هكِآلَملا يأ و اَْبَس ٍتقيسلاَ لرنت ىأ

 2-0 ثا: عليل ف قوطخم مانقل ولح تاو رين قايل رقد 1ث ةكفالملا

 ٌتَفِصْوَف نرتب ىأ ٍِءَْش لك ُبحَرَياَهب ىلوأل هَحْفَتَلا وهجر 3 موي يف ُلِماَعَوُمَو
 ٍةَمحاَرلا نم * لا ةليشلاو هلق بز اققتو راجل خفيه ن» ةفؤل كلا هش اًهعّبتت اًهنِم ُتِدَحَياَمِب

 مو ةَمِجاَو ٍذِيَمْوي ٌبْوُلُق ةَِئاَلا َتْيَقَع عقاَو ا تنل يزل عضم نم رق يتعب ل
 و

 : ءاَرُهَتْسإ ِراَصْبْلاَو بْوَلَقْلا ٌباَيْرَأ ٌىَأ ٌنَوَلَوُقَي ىارت هام لْوَهِل َُليلَذ ْؤدَعِشاَح اَهُراَصْبَأ َهَقَلَف فِ ءاحع

 ِنْيَعْصْوَمْلا ىف ٍنيَهجوْلا ىلع اَمُهْنْدَ فِ لاحد ةمياثلا ٍلْيهْسََو نيرْمَملا قت اًنإ تعب 3

 ْعَجَر ُهَنِمَو رْمآْلا لول م مشب راسل وحلا ىلإ تملا عَ نأ ىآ (وقَرفاَحْلا ىف َنْودْودْرَمَل
 2 مسا لم را تا

 قي الب ري و لزو ئنو )أر اناطع نكاد ُثْيَح ّنِم َعَجَر اذِإ ِهِتَرِفاَح ْىِف نال

 وج موي

 رياض م
 ُض يل

 لاق ن ريك تا مرن دعم ةّرك تحصد اذ ةَيَْلا ىلإ انتحر أ كُلَاولاَف بخ
 نا 5"

 قيال داَحْلا لك ىأ ْمُه م اَذإَف سوق دحاَو ٌدَحَْت ٌةَرْجَز اك و ىلا ةَقِداَرلا يأ م امن لاَ

 . ُتْيِدَح ُدمَحْماَي ثلسأ له انآ اَهبطَيب اوك ام دعب ءاَيحأ يفر و را رمت

 1 لاَ هرَتو نيل داو م مش «وعوط ٍسّدقُمْا ِداَوْلاب هَبَرُْهاَنْذإ ْيِف ٌلِماَع (0)) ىموُم

 «((ىكزت ديل كرا وكلل لك رشا ركل وحلا ٌرَّواَجَت ا ىغط ُهَنإ َنوَع رف ىلإ ُبَهْذإ

 يس
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 م ووسسومس م

 هللا الإ لإ ال نأ ده نب كِل نم رهط ايف لالا ىف يناثلا تلا ماَعدإِب ى 0

 نم ««ةحربكلا ياله هانم (ة)ىشحختف نام رْيلاب هتفرْعَم ىلَع َكّلدَ كير كَيِدُهاَو

 داَمْيإلا نع وبدأ م ىئاغت هللا ”ةىطغو ىسؤم دوَعرف ذك اضعلا ما دينا ْئِهَو عستلا هتايأ

 يصر

 رم ' :ىلغلا مكبر لاقف يأ .ىدانف د 8 و ةَرحَسلا ع رفيع . رَشحَف ٍداَسفْلاب ضرألا 8 0 ةىعسي

 ُهَلْوَق أ ةملىلُوالاَو ةملكلا هذه ْىا ةّرخألا ةَيَوقُع لاكن قرع كلما هللا ُهَدَحآَف ىقوف برا

 ْنَمَل ةَرْبِعَل ر وك ْذَمْلا فللذ ىف نإ ذنش َنوُعبْراَمْهَنُي اكو رع جار كل تلال تايلخ

 ةَلْهَسملا َنْيِب ٍفلآ لادا اَنْ ةّيناثلا لاَدْباإَو نْيتْرْمَهْلا ٍقْيِقحَتب معآ ء ىلاَعت هللا /”:ا شيتا
 0 م ل ل” وجبس

 تيك اي ؟ءااَهَب اقل ُدَسأ ُءاَمَسلا مآ اقْلَخ ُدَشَ كاملا و كس ىاوك نو وخلا

 اهفَس اهم لو ايو اعلا ةهج ٌنِماَهَتَمِس لَعَج ىأٍءانبلا ِةيِفْيكْل ٌرْبِسْفَت هبا

 اَهسْمَض روب هرمؤ اهحض َجَرْخَأَو هَمَلظَ اَهَلْيل شطغأَو بال بوم اَهلعَح +: اهو

 اَهََسَب «ْاَهْحَد ٌتلِلذ َدْعَب َضْرلاَو اَهُجاَرِس اَّنِل ُسْمَّسَو اهلِظ هني ُلَيَّللا اَهْيلِإ َفْيِضأَ
 ريفي اَه َءاّم اهنم اًجرَُحَم ىَآ ُدَق ٍراَمْطاب لاح َجّرخأ وحد ِرْيَغ ُنِم ٍءاَمّسلاَلْق ةَفوُلْخُم تناكو

 قاطو رانتلو تازقاا وب م لمانلا ُهلك اَياَمَو ِبْشَعْلاَو رجشل لا ّنِم مَعنلا ُهاَعَر هك ويقر مو اير

 َدَقُمل هل ٌلْوُعْفم اًعاتَم نكتب زال نو ىلغ اهنيك (”ةاهلسزأ لاجل ايي ل نرد

 وقف بأ نبذ عن نص وفيت محل انين كر ٌرَدصَم وَ ةَعتم كلذ ّل زْعْف ىَأ

 ىف ه3 ةىعَساَم اذإ نم ُلَدَب ٌُناَسْنإْلا رك ْلَعَي َْوَي هيلا حمل هس ىربكلا ٌةّماطلا ِت َءاَجاَذإف

 اذ ! ُباَوحَو ٍءاَر لكل رسب ىري ْنَمْل ٌةقِرحُمْلا ْراَنلا مِيِحَجْلا ُتَرِهظَ ِتْزِرِبَو رن ٍرْشَوو ريغ خ :م اَيندلا

 د ىوأَمْلا ّى ْميجَجْل َّنإَق تاو هش عاب وايد و لا َرْثاَو رك 4[ ىغط ْنَماَ اف

 عاَبتإب ىدرمل ف :ىوَهْلا نع َةَراَمآلا سفنلا ىَهَن 101000 ال ع

 ٍةنَحلا ىف عيِطْمْلاَو راثلا ىف ئِصاَعْلاَف باوجلا لِصاحخو ,مدىوأَمْلا ىه ةنجسا ّنِإف تا وهشلا

 ٍءىش ىأ ىف ميف اهئايقاهعرفو ىنت دن «؟ءاَهسْرُم ناي ةعاّسلا ٍنع ؛ ةكم زنك قا كلنولتتي

 اَهِمْلِع ىهنتُم ومو اهنهَتْنُم تابز ىلإ اًهُركَذَت ىَبَحاَهمْلِع كَدنِع سيل ىأ 7 هاهعزك ف ْنِم تأ

 مل اَهَنْوَرَي مْوَي ْمُهَناَك يناخي «مدؤ اًهشْحَي ُنَم َكَراَذْنإ ْعَمئياَمْنِإ رِدنُم تنأ انما 1
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 م ةيعلا ىلإ ىحشل ةفاَضإ حو رخل زأ مَ ةيبع ىأ راهو ةيشعألا ريم ىف آول

 لاف ةملكلا ع 2 5 0 و ةفاضإلا ٌنَسَْحَو َوِراَهَنلا اقرط اَمُهْذإ قي 42 ٌنِم اَمُهْنيِباَمِل

 وع

 2 ميحرلا نلحرلا هللا مسب ث تايآ7 4 لم ل سيل تاع زاتلاووروس وو وم ةرممت ل

 وفول ياورا ل ىوئاراسم ) ف تسد ,لوحكرنب وجروا ني كل اكن تا( ترش ىذب) نك( ناجا كس رفاك روج وتشرف ناس م
 - نام 1م ل رت لل كج تش رف) نت لع وم سرت هوو( لين تس كب ور س لاس آنت ةيس دك

 م40 لي سكت قبس لس ةساجهس شات كور لونة * رث) لب تس طودد اسكس قزيترمج ( لج 2س

 اع فو زج باوج اكل ومن لا_ لين تس دنا كح كس مالا كلن س ج_ ركتاءاظنا سايد تش ف) سس تس كج دلك
 كل اثالب زج ىلاد يسد الب ةور لس ( تس قبب قلاع ل لت هلك ارواح واج اهنا لش تم يقر ورض من! !ولاو ثانكس لك

 هي كادعب ل ص” ( يورك ف صمم ىاوكروص2ل_ سا كة اج[ م لزلز تك اج لا زجر سس لتر وصلب )لك
 ند تمايق < لاح تس ةف جار لم روع رلصاف لاما نايم كس لاو نا ءددصارمدو) لس اجامل

 سوم كف رظاك ا اكرم تعب وج رعب كس روصيس رصد كس ين اش نوب ل ماكيرفوس ا نور روف لد

 كان تشو )| لكل وم قر كنت لبيك كنا( كس لوم التم نب قف 3 فروخ نب رانا زدزلا لاعب 2

 لكوزمج ل ونور ) مت ايك( سوم سكر اك اكتم يق« لازروطلل ودك ر كك ردا لد) نين تل 1( لكل ومب قت ياك كري ورم

 هل نوب لبلاده لبث تلاع لبي( نايلئاح ذب كس ركل قاد فل لجيل وطوو لش لالوصر وفود لج كه زاهر صورو لق

 د4 لوم»دنز كارم ور عي سم ايلي شم )

 لإ يه دييسول مك بج ايل( سس اه ثم لج ليم لوكابس ترف اخ ىف نالف عجرم م1716 جلول 27 رفاح
 ل( ىتلاو فرط كدت لبيب ) لو تل ( كح ل امة اورج ركف تومي ثول “ةرخان ” ل تءارقيأ) 4 لب اجو
 ل ل دقق سوو وو ثم )وو لل( لل تس اءرف ىلا هت نت جس داناعك ادا د ىلا نط روم

 ّْ هرئذب ن هل زج ور )ل لوجو رجوم [لش نااريم قئأر ف( قولك ) لول لب( و هلق دوا ) لوم ذاو 1 تنك يأ ( د ثم دحإ

 هس ناوكلادكب حج جس اين ( ع لئاع لي ىسف يلصق ك قزم(! كيس )ب 0 لج سل ردح راح نزلو

 لري نفك اما رفداشر اك نب وتر روارهتاس كس نيوتيعس ماناكى د او )راكي لن رطل نااديع ل ( كيأ هس داكددن
 لك اول خي ) ل اون لك اوه ايك وبك حس لئاوس ( جس ايم و نت زل راق كرار يوب ل اا
 تع ذي هللا الا هلا ال لك, جتا سكس مادا كينغ اان وبكر زي دش تمارآإيا) <. ابوجتسددآللا لور
 230 ك2 كرف اقسم نقو) نور لاغتن قرط كر كدرورب #ردتوأو خخ لم دوا ( اجو كاب حس كرش يسم

 ( لا )|ناسهنانبكروا الجت ( وكي وم فس ناوكرف )وس( اصع ا انت اب ديس لم نوياشنون )لاحكام ى ذب وك ارمي - 0
 كابكروا ير قتل اد برجي _ايك نت( كن يب مكلوا سوركداج ردا( كراسف لمي كك )6 سكر ادج تس( نام )4

 رول ىلاملت( لحبج ) ىلا لغا ازس( (يدركك الب كل ركق رن )ايل يوك ا فس دقلاوس ( لبد لوكا ذب حسد ) لوم لا بس اداه
 كلم تل صني اسس ساه نايس وكس ازاي لولوو نا اهَتابكى ريغ هلا نم مكل تمدع امي ن) كتاب

 مو اقام نيك مزم نو اراهقامومرط( سشا )لج ترب قاب كل ضي داوود )لا

 نر رطكمي_ ١ تل كس لظاو فلا مثير وا كس رك فاو فلا نل ايمرد كس هرم هسرسوددوا لهو زمتروا - وم كدب ح فلاوأ مم



 جارتي 14 88 تاعزنلا ة دوس سه رسفو راي لاو ع ند اع سفن جر رو هب رن نيل ان

 لكيت ( © ناي اكت ريفي ناس ير انك لا سلا( يس لكش د دايذانلا ادم )ان ااح آي تس تقود ان ةركارب(! تما

 تمت كس ف ضو ليانياوشوا تيابن راكي واكس للا قبس ليفني ت يفيكى ن_.انب نان[ )هدب وكت

 رواد ماج كروس بق 1)ايكرباظ كد كس ل [اروا اياني لي راتوككءاد لك لااا اياتب( بي اذب )كا اف كين لاددا( لي تي
 رعإ لس لااروا( < ىكفرط كن احق م ارواح ياسساكن لاح ؟ت اردت سس كف فرط لكن امس تدب تا
 نت لرب دق: ( تؤكل ليعبر قبو مزاد كيب تس نا اوس إيد الي ) ايدام عز

 روا كارو كس كس لوفاناروا لو ةاهك نس ب تيدج لامك ترد )ور اجروا( 2ك ع نا) لاك( اجرخم
 2ك 4 نيب هدئاف(ي اهب وكنا كل كس نارها ع زل يورك تؤكل و ثا ردا( سهرات روب لو ىسع رسم اظفاروا لي
 ههاعنا)ك- لويثيومي_داهقروا دات (اعيتمدتزتكب_ قلل وعفم ب . ةعتم كلذ لعف ىاج ل لو كر دقمٍل)

 (ت لدبي تساذن موي)اك ل ناين اسناد 37 "2 #نس 16( قارمود )مابا بود بجد س( لك ةساا تع هواه تل معن

 لا اون درع حام لح لوااوتكا دل ةساج دربال لاو ةيسداطج ( ني زودردا( ولم اكهس رب هكا ل اند وك ذا

 لدي 2( ل كن ورع قت اشباخ )ل كرز ىل قدردا لدم هك د نق 58 "7 ( سس [بااد# اكاذا دوا كس

 رج )اوم اقر حس شن ووك( راو نارا وج زان كر جازل تاسع ينذلان مج رول ومد اما لا د
 اج لع تلج راورجلام فروا لعين زود نامرفانرك جس يبس اوج ص اله ) اوم ناك كالا تلج وس ( لإ ىلاو ذر ديرب تاشماوخ

 < ذك ايس لادم( لوم ماقول“ 18 بلك ب /: تيب ل لك داب كس تس اق عسب آ( كم دافك تلي(

 دفنا معايا قت )فرط كدر بان مااعاكي أ[ (ن رع ياليتك اوس [قتل) قلتي اك

 وأى كاري زور لل ومن اجر 3 تنس دقلا ركض كر( قاف اك ب )ل هاو ةسارؤ فرص ايس( سس زمداك

 لكن يت كيا لن ) اوم انربم( ردئاولس نور ) نك ضخ لا ال ساي ص قف لع تار[ اكرم مولكم ايا وليس ليصاتو

 تروا ل كس رانك كس ند رابكج ةسيزدام ملل دس رس عد

 ) بايك نب تناضاعسمجو كلما

 نيكس نق نع عزن-جفوذك ةكئالملا زوصرم كت افص م اثنا . تاع زانلاو 00-0000 هت

 اومايو؟ لع ماجا اكل وفني - اجو قلل وحفر دئاو زف ذكي كل ساد ل كس تدشودايزروا قل اف رغما لإ كح
 -تدام انو

 طشن -ج انااا تلوم حس ليو ل وذ تيت لإ تس 1ك لانس ىزوزج ىئشع اطشن تاطش انلاو

 طشت ةكنالملا ىه رونا تررطح_ لو تلاه: حررط ا تش رف وكن يح ؤم حراورا_نس جاجابك ريبلا نمولدلا

 . جرخي ىتح دلجلاو رافظ الا نيبام رافكلا حاورا
 ىلا ماكحا تش رفررط يا اجاجابك ٠ رحبلا قامعا نم ىئشلا ج رخي ىذلا صاوغلا حبس .تاحباسلا |

 - لإ ةسايو تاكاتت ب تعاب

 نإ تكي رف فرط كنج وكن يتؤسروا فرط غر ودار افك ٠ تاقباسلا

 ال ةفيرشلا سوفنلا نا بف 2 لع نايل يورد لة تش رفوج تاءاظتاوريب دن كم اء م .تاربدملا
 ديب ريبدتلا ناك اذاف تاربدم نوكتف ال وأ نادب الا نع ةقرافم تناك ءاوس ملاعلا اذه ىف راثا اهنم رهظي نادعبي

 باجح دسجلا نالاريئاندشا ندبلا ةقرافم دعب وه لب خزربلا ىلا هنم لقتنا اذكف نطوملا اذه ىف وهو حورلا



 61ج ربفع#1ب 8و تلع زينا ةروسءاسءرسبو داي بد مت لج» نا الر يسخن رشود#ج تناك

 ففاصو ان كس ند ليث دارسي زا لول ا . هوحن وا مايغ اهبجحي مل اذا اقارحا دشا سمشلا نا رتالا ةلمجلا ىف

 اهيج- لإ ىتراج للا رفداشرا تايفيك كل وراتس يروا لم ىتراج لكك اهب تافصكس لوول لوي زاغإي- لو جس داج كل ناي
 ا سس مىلاق تقم شو لنز اب فرط كور و يسلق لوطن اب هلئاط دانسا ىرهجا طن_ جس اياءرف ناب فس قوام ضي

 رب لو سينكسلس لاف ار نا ناز لكيلا هج اناس وتل كرافك سماع سبط ائعاك فو ذب بس وجر وا لو داع لي داع باايسا
 0 هي سماء كن لع مق نا لا لزرع

 « نش ذ: بت لج ماجا كرام دارمس ةفجار ع تسدجو كف وز باو بوصنأي - ةفجارسلا فجرست موي
 ظ كح لباب لازلت لم ىلوا قت هر« اب

 تنراقتم كل احلل لا -اًنوم عدا ذب نداكت سم ايقاتوج رواج يشاع رار مس ةفجا رج لاعب . ةفدا رلااهعبتت
 ١ 000 تسرو قت ين رظ كش عبروا

 لواءارتتسكس هركووجواب ب ولف لا تلف ب ولف يس زون تس فيجو . بارطضالا ديدش#“ .ةفجاو
 . ةعشاخ بولقلا باحصا اه راصبا ىا تفوز فاضمدعإ ل اه راصبا< رتةعشاخروا ىلا, ادتبماه راصبا ردا

 ىتلا ةقيرط ىا هترفاح ىف نالف عجر -انوم لاول واي ل١ لت قتل كلي فرط كت لام لبي .هرفاحلا
 هنانسا ةرضح <[ امابأ جى“ ةروفحم“ ةرفح ءارق لير طة يضار ةشيع<- زاهد انسايي اه رفحف اهيف ءاج
 1 . ةرفحو ًارفح ترفخو

 «ئىاشم اع نبا زاروا اعذب انك اذا قام اع نبال . ةيلابؤت“ ةرخن . هرخن اماظع انك اذا ء

 ىا ةرساخ ةرك اذا جس خللا توا رق ليي حس جو كف وم ريدم تنفصل ياه ذب كك ةرخان_ءارقووااعاحرور صفح
 كس ضر واس. ازسو باوج فرت اذا كي دن روب كح 0 ازمتسار وطال ري . اهيحاص نارسخ وا نا رسمخ تاذ

 - ل تل هبذ اك تك رساخ نسوا توج ليث كس باج اذا” 6

 , وا ةدحاو ةحيص الا ىهامف اهنوعصتستال ىا -ه- ح ترابعن وز لاك ا ,ةدحاو ةرجز

 -ب يان ةقارععس لا . هتردق ىف ةلهس ةينه هناف ةبعص ةركلا كلت اوبسحت '
 هد ةمئان نيعروا ىلإ لاور ةرهاعم نيع< لاور تير ل لاا يوكل ب تك هرباسوكن م :فاصراوم .ةرهاسلاب

 ضروب انكم ةداقرواد<س لاب جوس دام كس دة وربادك ع تك كح لاا هرهاسوأ اديه لية يدهش لاوددج لإ

 وج س لاب نام كى دام فس نر وا اك اليي ك- كس نس رك حار وكول لن تم يقر شلال لن جس انام ثاببب كيا كم اش فس
 روا- لو كساج وسبب لن لو تح دارم نكس ناز سورس لاا ةداققروا ل ابع نا نساك سس امرفاديب ثلا تفو للا
 - لي تس كل شانوجوارم لدقملا تيب حس هيفم نب بسمو تروا ون ع ذرى ماس نايفس

 < 4_2 ماهفتاشرو دقن“ لهزت بت كرولما_ لمي وفق ترضخ أت ساب يدل .كلاتا له

 : تس ضشسفاتتو كلوفود ملتي لاه بكاتا_<#س ثيب دع ل اعاك ذا . ةادانذا ٠

 ءالعروا 21 لاه توت كري روا سلب ما نابع رار لع ارساله سوط لاماناكى داو .ئكوط

 - ىىداووب نلايسردكسرصضروارمليا-ايكك يدرك ل اصيتسا با زعدعب كس سد لذ نكتار لاب كل تك

 -كو/يررصم نا يروا بهذا نا تأ قى. شلادبكي انج .بهذلا ناوا بهذا الق ىا . بهذا
 م ىلا لم لصس ا لا لإ كو عدا“ لس نالت .كلل له
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 -رارقا اكديحورلك م لين كس لانج حك تس ل تس بع نا ف نات ىكزت
 للا ليث تررابع ريف _لج تع نم ء كاسل هي دشت يك رتب تا رواق ايت سي ىكز تا فطغاكل ا كليدهاو

 بجاو ت تورتطروا تن الاب بجاو ريح وق لب - اتسم ل صاح ناافرعىبدعب د تامل كح مل هراشا فرط

 د هراشا كف رط ف اضعف عزت لوم ضرعلاب

 -ج لوم رعب ل تندم تييثخ اوم مولعم ىشختف

 رجلا هارف هتيا هنم بلطف ركذ اعدل لاقو هيلا بهذف ىا < ينو زحف طع اكىتا .ىربكلا ةيالا ةاراف

 ىهو تراعى ريس ةيالا ىلإفلوعقمروااكما راح نا ل بس ناوكرف خرم اكذب ريمشلوا قوم حر رطح رحاب

 هس كيش ل لوو ىلإ ريتك كردج دكا ل اضع كرات زم ترتحكجسوراشا فرط اصعنا ودنا

 اة اجاب ايرواهبس هرج صا اج نب ناسك اصغ ايوك هس تدق ناثنروا بيج هذي زوج -امت احابموم قكأ ىلا ذر كل ثم اصع نكي
 _ كن هزم كبار ل لاش ل فود

 7 تس دارءانكا هب ركر )تس دفا دواس دارم انوبب تشرب حس نامي ٠ ىعسي ربدا مث
 كت بأم مزتبكروا لت ارسا< «رتسرل اجيك م هلل 1 اقنع ناجل و رو تعا غل وراوراع رحل
 نوكت كبرب تنما ناف كيلا ىناسرا بر-ابكب ج حسن وترف قزم ترف .ىلع الا مكبر انا لاقف

 ادبع ريصتا الوب كأباب- ايلور وشم نامابذ نورث ةنجلا لخدتف تومت مث رورسلاو ميعدلا ىف ةنس ةئام عبرا

 5 كاذب حس بسر وف ع لياقه لهتروصروا لاق مانتقمايكن اطاي نش ماع فس ناو فيي كاس ابر تنكام دعب

 للك نك لب كك كرك لمص كلت كرار سدح ركن بارو ءايعنبا_ ةرخالا لاكن
 -اكردقم لن وه2ّل_ كس ريكاب قلل وعفمر كس ناك يبي رواه انكم ىك عر ذوو با ططدارمس كرا لاثدوا قر ارم

 دج لاسوس رايد حس دارم قرنلب كتكن لا أسس نفذ اب نأ نر اة كمسل ن اهكمس عفر

 نع رك 02 هر نلف قويا ورا تار عبو راسك وزلماب لاف ضن .لهؤسف
 0 هس جاجوماريعرتا حجو كف اج [تاددوا لبث ك فس وار يتدلا نحس .ليللا شطغ . هليل شطغا

 < نوم لاكن ين زاريعدمالتديكس ستن لي انك ل رينا < قى رركعض ةاضا فرط ى ا

 5 قكىوركت فاشا فرك اك سا < لوم ال قر رشا وشف
 تب لادا وجده ليي نش زركيساتوب مولحمتس ءامسلا ىلا ىوتسا مثتعي؟ اهحد كللذ دعب ضرالاو

 لوب دي حناع شارب كن زك ايكوراشا فرط يجول ا فم جس تو مول توج لي دحإ تس كلذ دعب
 6  ايكرايتماوكى ا لكن رز واس كاد كاب نارك اريبج_ لوم لع رعب كشر وا تييكيودوجوم كارا جس
 - حاج وم لحي لانج اكن ذاك اندم ولحم ءامسلا ىلا ئوتسا مث اعيمج ضرالا ىفام مكل قلخ ىذلاوه
 وااخلتلا عي ىف ةاكالاو لاججلا قلو نيف الا ودنحالا موي ىف ضرالا قلت دنلا دس كيا 51مل مص انج

 بوصناح جي كردقم لح ض رالا لابي كبس امانبكي هي ةعمجلاو سيمخلا ىف ءامسلا قلخو اعبرالا ىفراجشالا
 فن ىف ب سا وأ .اجانا ريسفتلا ط رش ىلع هلماع رمضا ام روا كلذ دعب ضرالا ركذا وا ءربدت وركذت ىا-<

 < هراشا فرط ركز ل قيلكى نا الكب - سنت كق يلقون اس
 ايكيا سف طعن د ىا-< انلوب ىكنايباكر حد ب .ج رخا
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 وكازغ ىلاشاك ريكو راعتسا اي م ايكايلوارم للشر وب ريقتم سس لسرع زاجل الطااك ايا ىلاسنا ..اهاعرم
 - لبث جدك لابد جر فاك يوك هس لكى دي سس هداه كس لادا اي

 -<- ب ةيلعفضفطعاكل التوك عروب نايل عر وفم لابجللا دوا ض را ظفل ل تءارثل يأ . لابجلا و
 رك تافاطلا رئاس مطت ىتلا يمظعلا ةيهادلا -<سدارملظردا دايز كججر جلس لش احم .ةماطلا

 نال نل ” ا ل عر ذود ىف ذووروا للي تلج ىف لي سس تفو و واي رواج اخ فاي تم ايقدارم

 اذا لجين اب بترمو نودم ل لادم انكن اكساب لوجبكل اغا نت سس تلففاؤي ا نانن ناسن الا ركدذتي
 جس لوضوم اه ىعسامرواع لدبح

 روس ىرت نملروا ىارّك اجعل ريرواع فورعم تز رب لب تءءارثكيأ ىري نمل ميحجلا تزربو

 هدتم ارواح فوج اذا بادب لب رفاظح الوكراذك س1 باطخأ فب ترش اي رواج خا دفلك ميحج
 هج باو ريصقل مج

 ىهلي د: لولر عاروا كيد“ ل لئا_جس ماتم مكاق كس تنفاضاروا مال فلا هاأرام ىه ىا .ئواملا ىه

 -ه<س ءادتبماي لرمي هرواج لما هل ىواملا

 لش سا من ان كل كس ريكا ضب جس لاك لليصفتا ما كج هرانا فرط لما ل تددابع ريل ةدججسلا ناسف
 - ساحات, فوك ب اوترك بج قربك فلك

 -< ءاسرا ف“ ردصم ئس ره- لو كرف .رقتمروا نبك قل ةئيفسلا ىسرم .اهاسرم
 ام ىا_جقراكاماييقتسا- قلت فج ا نمرواه رض ءءادتبممدقعر# تناميف

 . هب مه ربخت ىتح اهب ملع كل سيلو ىنش ىف اهتفو نييبتو مهل اهاركذ نم تنا
 نم تسناروا-_ راه اكل اوس ناهس ميف كيد: ل#روا ةراشبؤ“*ئرشب سرك نت .ىركذ

 كبروا لبن تمم يق تمالع كل سا لي ءايبنالا تان لكوج يآ ثث .اها ركذ نم رك ذ تسنا ىا < مفناتسرل مت اها رك ذ
 انباري دعب كس تيب آ عرض ا-< باج اكل ااه اهتنم كبر ئلا ت تروم مدحت لاو را ارا تار

 كنا ناكي مس لها ودك نك رننم تنا امنا يانج ؟ج تسرد رطل لاقايكدلن مل“ 2 ايبخم مقوي ترضخ

 - تكسو را عا كر تو ملكك وكر شمس سنبل ري لع را زمارواوب لا 7 م بج اكوا 7 تذو قارعح
 هس لاف ةاوسرا ذنارب ميك نبقي

 له لص ني لو تعش ديتاسكس ني وتر زنمةركولا_ج عنو اب صيصك حر يثخيحاص .اهاشخي نع

 اكنئاروا- حس لص تنفاضا لم ءاسا كيث تل ٌلايحولا تبا خاب لان تنفاضا ع اجانام لئاعزتوج لا قبب سجج كاز ما
 هبات: حسبو كت بم اشم لك عر دام انومب ىلع

 د إو بكس موف قبيل ف اضم حتا سكس نيوتروا بضن .ةيشعالا
 جواك تسبالع ى كتاب ىزابج فرط لري فرظيسرمود تفاضا افرك ةيشعلا ىحض ىا .احاحض وا

 اهكوراشا فرط كب اوج ل لا ذ#ٌرضم؟ تفرط كو يدع تااضا كنك ب كة يتعد جس اتركادم كمين 12
 كل لا لن هس ناد قت كيا ل وفود ردا ةيشجكوج روا سيو كف وءريفأ كة يشع جس بون موي موي ةيشع ىا --
 كس نددلادلا مشتمل ارق نمو نامايكركز تئاضا ليرلا - نا تاتانرط مسبح ل تالت نوم
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 - ري قير اس ء زجلا مساب لكلا ةيمست توم ند لع كيأدار مس دوا نلو لشن ياو ارمح دنياي تس دم دارمم اش
 ع ايكو ماري نلت تفاضا ل ق كلا جاد فلاي تاب 1 كرصومانوج دوا لوم اعنن الخ لم اي لونوو ب لئلا

 له روا باذع ناكما نخلا دشا معنا ءروا تاعقاورب لكل تروس لا حرر ىف ء اينو رروس ١ "عنا اطر

 مولعم نواه امز ارتباك ساس نومض لس سا سب لوم لزاندعإ كس ءابنه دوسي ابغي با لول :لوزتناش
 -تانوكع

 ثيم تاب ىكداركس اش سكر كراك ىراب لاك اك شفا ش تاعزاسلاو .٠ ....:# عرش لو
 تس لوف قباهدرججي كلذ ةئيسد لوو رلى ن اج حس مل نؤمن كذاك تشرفنا ل تاطاناو يل

 جت اجاجانيصنروا_<س امك عب رواامك بءدبر واس جود فرط كل دق امه قرن الي نشل ةس دف رظىلا الايمو

 ناره ليث سرت تحرس فرط لام رك ع راورا كنتم جس م كرات 7 .تاحباسلاو
 لو تع ذب ل اركذودروا لاو تكي حس قت قد كك لاغتت كس لاسم مك # لش هس داي لس باودا

 رجاظروا لن تس اح كيل ماظن ورعب هلل ليل سلسل عر وراديو كيت 0 ارما تاربدملاف

 كلت افلاورسجتو تاعزان- لق يسر فورعل ع ماظتاو جامل وك نو ل مدارم قك شخ 0 000000

 البي درع هسفجار لو كك للحس ثعبو تم يق لاوحا يك وتشرف للاعب دعس لكى جحررطروا لس ءاغ تاي رش
 - ليت دارم لاهشوبجبل سلس رك رمز ع ةقئازرواح ىلوا نا لايخومب

 نإ زروا- لكل يؤ لتس عمادنو تل را سكر داك نوب ةك زيا عش سل 5 دولا تس مي 2

 اى كوك نكك لئن 194 لك اج انو فرط كى دن داي لسا مرحب ايلرك فلج ع شكك رق س- ل
 0 م ل ل ل اس انور وو 07

 تلو ودعي 2 م 22 0 قاف لج رج ننس ايكنلاءاس لوك لك لدن
 لي كنا يأ لابج- نإ تمبلر لكشتب فيدكس ثلا لكالاع- نت دج كنك رتذ ىلا ماري روا

 - كح ليد لاك علل بر شت نايم دعب هك 3 بسم وبا هنوني روصو“

 (- قى ورتب نوكرفوج ذة كذاك رتجروا ثنا 1 كيا دلل [خسللا كلتا لسه. كر رت ليا أ كرشا
 1 را ا ل انانسوك ورم
 هدارااكخراونسوب رواج انباج العب انياذنر كاكا رفعت: ا #- كني ف كش ةلاربف للاي كس نوكرف بج قكوم سرطان
 نلوم ننح ةس اجدع لاح تنعم اك اااه لع لد سرت ست دمار 0

 هدب ات ليكى ئانا رك اذ ةوكل م ارسا ىقب فر صرصقم اي قوم تررطع>_كاوم مولي لاا فوم لاك تميشخو فوق يشب كس
 غن ا لاكن وحلو ورك عاهد تدج مانت جاي الحك قوز جج اكاضيب هي روااصخ يع لسا ىكا 0
 ادي بسر ا يكن العا تس ئرادرو زروا اذه كس كس د البام اك قوم ترضخ لور و داع روا لسانا عمو ولو ؟ مالو
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 نوم اكسر كارب سرسودك لري روطكس ىذا راديق نبك اواو وخ اكن وكرف ؟ ا اوم اجت اكل قوصرلإ - لوم لف لبد
 ناكل لس ايلوع علظت ادولاك م امكان الكف اكو ررتل ا لمس ايامه ل جرد كس ققاوريت رمروطا كي - 2 مزال
 و ترنبك كام ل قا سا كأس لا توج رذ لش ىو كس كر ا ازعاكتررخ آروا ايلا يدوب وكلا لع ىلامت زانوك
 -دعإ كس مق لايمرد ىل ل تاب كتي
 اراهبت نايك عرورشرب تمايق نوماس خبل دسشلا مسعتا ...:تسدد ايل لم ذوب كس تما
 فذ كاريياكل و زج ىكدب كا بج - م لك دوز للاي كس لولاه نزع ناس 7 ال د

 ريو لكرواراومت فاض“ م وبن أيش وا اذ يك وليل وك نلاع [؟سدد 2 ايك م ذس وادي هدابود يسار وم سامو ا الاد

 كت اد مقل لسان و تار تس ءاقن اكن نت نتازخاس ماظن | كسب ةروا رع انا يبد ات رقتو نوزع

 رواه باوج ل ياكداعيتسا كس تميت هب. لوم تراه ناش 00 ا ورواه راهي لاساكل ا ل قريتنا

 ل روا ليف لامي بسس طال تدق طا شروس تخلف لنةركاببج«ل و زج ذم نادوا هس اي دزه عي بادج ل
 - ل تس ررظت ل يق تذورمب لاوتا بسس لال يوكل اشيل سا قكركنييذ نيلي هت لأب اكان ناس را لالرتسا
 دهرا لاعب: هتساي ”ا ري نانا كنوع امورك

 مس للا ليد لج كك كس ذيب دان سلب لسا كلارك زج ل نس قو ف يغار ماما 5500 نقلا كبمغار ماما

 سس اوبس صح كيا كمر لاحم همس ذب ىل ليغ للستا نث د ظ
 ل ايكوم ١

 < داهتروااراهقنرو سك كس لاسر تحارروا ٌلاور تجام قرابتنركا 0 (لوززج مانقنلا هيل اًعانم
 ل لول ري هديساب ىرابتو وكس تداهشاث ايلا لو سا حقو ماك رازأر لا #نا كد ل ماك اكل ورؤاو
 ب 6 مدر هد ابد

 ناتهكر حي قل رك قرات قارا #ةس-اج ا اسايارل اكبساراههق شر ماكتب ذب ل تماق-ةمانلا تاءاج اذاف
 كد قي تر وك يند فس تروا لك ةساج هد لا شمداكر لوك ش كبي دك( تس اج آرب ماعرظنم حررط ار ذوددؤأ- اكسس

 هك باص زور ليا كار تسصمأب لااوج ركل ابا لو خر ذود اك اكل ا وم يدرك زم ارفوكتررغ اركوكل [ررأ لوب
 هاو الكي / لاتحاد -ايد لتس دادإبس تيل ا

 ياسو ناهكاد ساس تلج ماقتعاكى ا لامك ا

 ا كلنرديسي <
 ل ركى راتركر ذراع سد ذر مو لوم دارعتسا كى لاير فوفو ل لغ لوس لح تاك رمل اسرتك مميت
 هلكت سد« هكلارا سده لن كب ىا لك ركوب لفن سس ماها قا ندوب حس. طظاإكس هوا هت: خر عيصخ 6
 - كس ل تع اسوا قلل كتم اق
 رواها دك زن بس نايياكل اوحا وجب قلت سس ساروا كرنذ كتب كس ذسرمروا تمايق لم تقوم للا : مالكه ص الغ
 عئاورورض تمم اياك يك يالد نيرا اك وتشرف او ذل توران حركاوم ماجناايكاكخ_ اثجتكل وسر كا
 نوهت كس ىن ناهس ّلاج لاك ناج تي آل وتر ل لوقت وتعرف جليل لعل | رورض 6 اول ا



 "01 مبتسم تلعزعلا دوس« راي 5 مت“ دلج نامالج ريض رشوممج تناك
 ساكت انئ اكس مس ىلا لك تشر رف ىو د ل سس م كس اههنسم اظن اكمخ اع ىلا خر آ تش رفوج وا حس قف اج كك ىلا و ناجع هدابهد
 ماكي اكس ايل الخ ب كس اري لو لتوا عس سم انج 5 نشر رفبي - و تلح رك اق لكم اظن اردد ليا كس لمد بهقمد ماظن
 ماظن ار اسري تس للطب كيا لبد سي تدور ظ كى دايت 52 ية كَ نكاد 2 لش يك هلس باو تعب نام مسخن

 هس لوتس د يئاكك فيلسوف لرالا كفو ا اج آل كدتز قرمود لي اهي ل ع لكك سس سود وا # مساج ثيل

 ش 2 ا ت الرع نارك لونج 71 0 هيو فس لوما لوم قرروا

 قرادوا نولاو قت لارا وتاب روان ولاو لل النول وسر لس رك ايب رقت اكن وعر فروا كوم مرر >ر

 - كل رانج هدب زوري لكلب دو واج آذاب حشود لاعب امك جس ايل اكذوج وكن ولاو كتب اناباناحاكل وشذاسدنا لولا
 نئااب ماكتش هدإيز انك ادور اود نيل داشرا_ ايكوم عروش سلس اكل الد كس فس و< هدن هدابودرمئ دعب كس للا

 سررت 00 هدايدد كداب كس للا لل كشن اك كح كادرغ لمع لتتب لو ابيب ء نب ند ناهس وجو تانك

 تح ايلا يكمت رف ل بس كدت كن اوبتو نلاسنا ع ايندوج جس كى دربي جولف رط كن اءاسورس ل دعب سلا لوم لكشم
 نااسنا ل ماظن ناسيك ئايك ب_جس أ نب 2 رصقم لد ىلدهت سس تسلك ذب زجر ملح انوه مولع روطبفاص تس

 أب -اجايكدبساماكل تساهل تارايقفناهتس شاركه مولعم لق نياش و ايزي رك ينومتارايظاروا لاي دارس ذو ولك نر يد“
 بات سس ىادوا ساجد ركل ثم و كس رم اكس حررطرم رواركىف احكم ناش زوومكة اجيد ثوب راهبا بس رتسوت لولاك ئا
 قربا روا كاد نام و ايم ترض 1 جرل < اي ايات لع تإ 00 رم ىف شك لاوس ىلا ؟ تسامح ايلش

 ايلا دوصقنل ورع اقروا لاقل ل قئايندروا لى سد تان تادف اجب كك دنب ضان ةس لكل كمي داينب سادلصيفاكل يت

 تا رك ةيضروارض نو اهتم كثئاشباو ىرب 11 شرواك ف وخ اك ومع 0 اسكس داكدرورب ةيساذس 00

 مزون انا سدد الغ اروو قطن لقريب كساب ل براوج اكل اوسلس رواد وك دوت حسا - اع دكر وق جتاس كس قرادن ميال وج
 لاوس اك ءافليرخ 1 ةساجاناورأ ل " اك زج ابا تت اروا نس جايك يسانتس ىئاراكرت كح قب بلطم كف كورلا رار

 اني دركر اورج ف رص وفم ماك اك ماس لب سرت قحاب اكس يب لص ءاكباوج ؟ ىف ابكت م اير باوج اك

 ا كاك ؟ج لايك رايت فس تكس كلا تيما [بتكك يتسم لوك م تاب لاك اورتن هول
 مر ىلاكدتذ ىكايند ساوج كول توون كس آب تذو_#داونكت ذو كول ساه كسروا ل ركع سرد لود ب ارارؤ تلا

 دنج لا كج دي لأ تو لاكن # زمر رت ف رصوو لاين داك رك وكروت تت بلي بسك اروا_ كت تلح
 0 ا -ايلركلابرب لينا كس شيب حرر سكس وبر طاخ كت وذم
 لخ دي ىتح ةمايقلا ىفو ربقلا ىف هللا هسبح نميف ن اك تاع زانلا ةروس ارق نم... :تروسل اضف
 كا فرض بي تم ايقروا خر ذرب سف وم لاو لبي تشد اذن اكلت ذب تءاع ذنوج اك يامرف ١ ةبوتكملا ةاولص ردق ةنجلا
 اح عروضوم خي دحر 5 كييك رلوبكر اريقم ىر 5 207

 -< لرب ا تديضف دك ورعس تاشجاوضروا لو داك عرش ف الضو ناري ىلا خللا فاحش نم امام .....:لولسيفت اطل



 0؟ءاربأتعآ 4 مها لس ةروصاءفورإي ى مترج نايل اجر يضرم رت نال اك

 يا َنوُعبرأَو ناَنثإ يم َسَبَع ةَرْوُس

 هْيِحَّرلا ٍنْمُحّرلا هللا مْسب

 للا نع هج طغألا ة 2 نأ ختي سرفأ هؤولوتَو يخت لك لسور علا ف تا سنع

 ىلَع ٌصْيِرَحّوُه ُىِذَّلا ش بزل فاذا ني ةقالشإ زي نت هب لوك وه مغ ةغطقف موتني
 هَ للا ىَلَص لا ترص راق هللا َكَمّلَع امم َىنمَلع هاَدانَك َكِ دب لوْعْشَم هنأ ىمغألا ِرْدُيْمْلَو مهمالشا

 ٌُنَمِباَبَحرَم ًءاَجاَذإ هَل لومي كلذ د ناك وسلا واه ىف لرَئاَمِي كلذ ئِف َبيْوَُف مب ىلإ ْمْلَسَو
 للا ل ما و كو ا: ُهّلَعَل َكمَلُمُي كلُيِرُدياَمَو َءادر هَل طْسْنَيَو ير هيف ُيياَغ هةر

 ظِعَتب ىأ ِلاَّذلا ىف ٍلْصآْلا ىف ذِءاَتلا ماَغْدِإِهَيِف كدي كَمْ بودل ْنِمْرُهْطَعي ىأ يزل

 ٍنَماَمأ ئجرتلا ٌباَوَج ُهَعَفْنَت بصب رق ْيِفَو َْنع ةَعْوم سل هيلا 9 ىركللا عفن

 اَهّيِف ٍلْصآلا يف يناثلا ٍءاَثلا ماَغُدإِب ٍداَّصلا ٍدّيِدُشَتب و َءاَرِق ْىِفَو «زىذصُت هَل ٌتْنَف لاَمْلاِب «دؤ ىنغتسا

 اجب ٍلِعاَف نم لاح © ىعُسَي كل هاج َْماَمَو َنمْوي (2)ىكرَي ألا كِيلعاَمَوُْسْمعو لي
 ىرخ لا مالا فيز ف ")ىلَت هنع تن ىلا َوهَو ىطشُي لاَ نم لح لا «ةؤوَشْحَيَوُْهَو

 ْنَمَف قَُحِْلهَطِع (ؤقٌرِكْذَت ٍتاَيآلاوَأًةرْوُسلا ىأ اَهّنإ كلذ ل نب لفت الك ُلماَمَت ىأ لصآلا ىف

 رك تترك ُضاَرَم بقا هنا دائربَح فحص ىف هب طا كي طخ «موهركذ مَ

 َِماَهَْوُسِسْتيِةبَتَع «هقَرْفَس دباب نيالا َسَم َنَعِْهرَتُم © /َرهَطُمِءاَمّسلا ىف ٍةَعْوفْرم ىلاعت
 رواكلا نعل ناَسنإلا ليق ةكيالتلا مه ىلاعت هَل َنْبِعِبِطُم «ؤةّررب مارك ِطْوْفْحَمْلا حْوّللا

 ءصعه#ا د

 اني م مر مَهْفِسإ هم ةَقلَخ ٍءْيَش يأ ْنِ رفا ىلع هلَمَحاَم ىآ حيت ُماَهْفيْسإ و ةَرفكأآَم



 ماحس 42١1 سس روس, لح رسب رأي ةنرايإ قا كل ستاك

 0 - هل 5 َُقَلَخ د 5 1 2

 نب نم هح ور ٌقْيِرَط ىآ ليها م معرف يب خشم عل هئلخ موف رقف هقلخ فطن نم ل
 امَل ان الك تغب 7وهَرَشنأ ءاآَشاذإ مث | لدي رق ف الج و هربا ةَناَمآ مث مهري
 ردوا فيك «مقواعط ىلا راع ٌرظْن ُناَسنإْلار ظني هر هب بسام َرَمأآَم عمي ى ضف

 1 جبؤاقَش ٍِتاَبئلاب ٌضْرآلا انَقَفَش من «(موَبَص ِباَحّسلا ّنِم ءاَمْلاَنْببصاَن

 وابلُع قئادَحَو ««ؤالختو ان اَنوَتْيَزَو ٌبْطَرلا ِتَقْلإَوُه «[ج) اًبْضَقَو اّبَسِعَو رْيِعّشل َوةطنحلاك
 َُّ ع

 ىف مدَقئاَمَك اُعْيتمَت وأ أ ةْعَم اَعاتَم بتل لْيِقَو مئاَهَبلا ُهاَعْرتاَم عنو اباَو ةَهكاَفَو راجشالا ٍةَريِك َنْيِتاَسَ

 موي ٌةينالا ةَحفتلا دخلا ِت َءاَجاْذِإَف اًضُيَأ اهْيف َمَدَقَن مك اَعْناَلَو مك اَهَلْبق ٍةَرْوَسلا
 رار

 ّلَداَهبا هنا لب ا ديت هيبِحاَصَو دوب هو ودي نم ُءرمْلاِفَي

 هسفنب ٍلحاَو 05 َفَْا ىأ ريغ ناش نع لغم لاج4:ءوهُيغ هي نش ِذِئمْوَي ْمُهِنَم ئرُما لكل ِهْبََع

 مول ةركوو ةرسؤللا مهر احرف هو ةَرِشبْسَم ةكحاَض بدم كفر فْسُم ِذِئَمْوُي ٌةَوجُو د زاده ح١ را 8
 1 5 316 1 مف ما
 لا مُه ِةَلاَحْلا هذه ُلْهَأ كلب لوا ًةاَوَسَو ٌةَمْلُظ (مؤقَرعَ اًماشْعَت اَهَقَهْرَت ٌراَبُع (وُةَرَبْغاَهْيَلَع

 5 را م7

 رْوحُمْلا و رفكلا نبي ْنٌوْعِماَجْلا ىأ (0) ةَرَجَفْلا ©
 1 هه

 : ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل كاب ١ 1107 لدن لكن سيبك لو روس

 كس ناب بج( لم ءانل 1 ايل ثوم خرر) ايلرصجب دمروا ( عكس [لبرب ىلا كدب رمت )كيوم لب ل يل مج ر

 كف كل و مالسا حس شير قفارشا ب اةوجا ب لظروف لسا لكاس ةعس خس آ4 نرش موتا ناقل دبع )ومرح اح نين ىلإ
 كرف كت يلوخش ا لي آو كادي ان دكا هت لاشك كك ف اجوم ناهس اكس ناب ردات جس رار فر صن

 رابين اكلي دنياي لا كك ل فير شت ب ناك رك اتقي روضح_ يي اص ىلا ماكج اتت روض” وهنا زك شرع كل نا
 مدقمر ركاءرف وي يآ قل وم تصدر طاع انيبان وو كك بسحي دعب كس لادن ذيج داومج ىل ذان بساع لك تس دوس لسا وج جس ايل يام رف
 ياش هني )رن ايلدكيس آردا( تسرك داب ك- < نادداي يارد قرف أب محم نس لاقت تقيس دج دابة ابحر علة. ف

 فاصداي حلوا ل اق نكسر واش ااكس 1س قد مادا ل زد كاست لم لما ك ىكز ب) تاج رود ورك
 تمل اوس( قيل رك صاح طظغد قي ايل ركع نر نع لاذ "اتم لسا ىلا ركدي) لكل وت تعم اي( ابو
 لكلا )ضب ( سيدو وكس ىجج رت باو بصنأ ام هعفسصف لع تار 57 ارم حاس ظعو لس ب نا م ) جوج تعور فانك

 رئات لب لم كساس هيدثتاك داص ل ئدصت لا تءارقديا) لج تس دزب ضرك اي اهنا يبس( حجب

 ضجر وا( سال نلاميا) روفسو ور[ ارا وكر يس كالا( لج سنا رفوف رط كا [قان يس ا روج م ادا كينان
 - يعسيل ءافت لاعرب_عس ىلاقتثلا) < اجر ؤوودوا( جس لاعس لع افس ءاج) سس ٠ وب عزة لت هرغ يآ



 ممارس معآ ع٠ لش قدوس اس هرم رأي

 ل 0

 2 2 قو )زج كت ( تايآ اب تروسيب ) بشالب ( كيك زارنا عس لاناب كما ) هتك تاييا كرب ( لت سك
 ناموا لاري نا)ج ل لوفي ياو( احن ادن ان كس ركن وفتول سا )ل ركل وق اح اكل وس( س تظعوم

 ياو ( كاي سقى ناطيخ) لي لرقم ( ل كام 1) ل بترعدنب لي ركوب( لاي هنا جسض رخام كي
 ادخر( رفاك ) ىد 1( مخ رطرادربتا رايس شنا) لو كيت مرد ( لئن تس ركل طفت حر ولوج ) لين لع نوجتاب كس نولاو تت
 م اهيتس يكاد س زج ىلا هس نئاهتدذلا( ايكوم اركي هو حسبو لس ك2 2-6 ف ماهفتتسا ) ارك امك ومكر امك
 لوب كح شوكي ءناوخاومبامجب لوا ) ياني حس زارت وك ارب « فاني تروص كساء فطن( ليام رفد اشرا قدور مج كلا كس مرق
 لب قو اري ىو تموضوك ارمي يدرك اس 1( اك 4# ديب حس ثييبب هس لذ ) تسرك ارجل ( قدر رول ثاني كك لابي -
 مكس اوج ( يقي ) لجلب ءاعس دكة دنذوكل ا هرابود( ك كس تس إيق )فاك اهدثلا بج رج (ايدايعتي رك اذ لئرت )ايه
 سحرك( تربع )ظن فرط لك اك ييسا دك جس ايون انا دس ( ايكيئادول ) يال لت اجب وك ا( سس فرط كد فنا الاهت ايك ايد
 رن ) رب روط بجترجي ءاياسمب لاي ( حس لاابإ) يب روط بنجم ف مت ( جس ايكم اظن دوا تسبودنب كل كح لنا ةررط لك )اك
 تضخرد فكك لعب لج ) غراب ناهتكروا روجر وا نوي زروا( ىراكر ماج ) قرئبس وار اردا( مج لوب )الغ ليش صارم د١ ماي( ركأكا

 / ةعتم““ اع اتم) كل كس هدئاف( عدارعاسومب كيد نس لضتنروإ نو ل اهكرولاجوكى ل )يك ادي هد ايد وا ةيضر ا( لا

 كج م لي نايياكن ن: ) كك لويثي ومس دارو اه داهمت( عساك »م ناب ل تدوم لبي حس لاك اريبج جس ًاعيتمست ا“
 تس دالوا ء ويت ليا ءياي لام: لاحب تيما قد آ اهيا زور لن ( .يياج دقق )( كوم إي رب روشالاو ةييس درك ارم وك واكب سحب رج ( حس :

 رصودوك اوت كوم تيفو مسمى يأرب س لش نا - هس يدرك سل الورق الكا ب باوج كس لل -اهاذا جس لدب موسي اكهكساحب

 هل سة نحو ا ب ا ران جل لا تاج ا

 ل - اوم يوت )كس لوم لادا لادتخ ( توم كلج ) نود زور للا سرج حس تب ( كم اسنحيي لن هس زيبا

 كو تلاع لاو ) لول قيم لدم لام( قتايسروا تلق ) ترودكر نا« كد قب ( درك ) لوقو : ذود لا لقرب تس تن“

 كح لوم لاا نوفودهانك رف م ) ل جاف ءرفاك( لس لوم

 + قراك زم مارلاهج ل تطاق باع ءانة اهب كب اظل ةي ترن + سس ..-.......:بك وقت
 -< كك 1 ظلام اساسي دشتاك ا 000 ل

 نا رواج اروع رز اي وطن ل ونود ىل وتو سسبع دل يدرك راش ارك اك لجال لحي حس لاا فرش . ه ءاجج نا

 رواه زمتوو نأ أ ليث تءارقكياروا ع تملع ل سبع كيد نس لوف و كتببلا- نيطرصب لوقإ < تلع لك ىل وتم الار دقي ه ءاج
 لس نيج انك يروا داع يقر وم كورديمج لب اقروارو زعم دقلادبكل بي نسال ىمعا رواه راسل فلاهكس نايعرد

 دامي يت اهتلا قلاب آ تسبوا
 ريماييظتتسا ام_ حل كس فاضا د دق لي قراوكا نجس تافنلا فرط ب اطخ سب اف ل لا كايردي امو

 بس انمانر كس قا قلك ردوا أ اق ان لوعفم تلج روا لوا لوعفم فاك رتل مج كير دراج
 راكي ارب لكلا ب1 تمس لك عاده فرط كرف اكن واد حس شاش ناش ركل لتس ب ترضخ آس



 ماع رمتعآ 4 ١ سس ةروسبا“ءرسأوراي 0 مترج نا اجريت حر شوه رت نياك

 راية ةس كف طعي رك ذيع نلرب هعفست ل م ماعتنأ هل كى كلو تيار وو مولتم يكد لو حس دم لس ل
 / - لبث تلح ذب بوصن اخ وم لس ام باد اك لعل مع

 تءارقل ياروا هس دخت سكس دير شت كيد نسكن با, عن ن ناك جس تاس اليا ليد زل ءارقؤلا . ىدصت

 تعب فدصت ع
 وثب لركوب ب جس ليك راد مذ كل اري فانال سيم لسا رار فاك . ىكز يالا تلايلع اهو
 4 دارم نارك س تالكشم كتسارإي فوخ اكرافك اي جس دارع نر )تسلا ىثخي

 39 يل ارما ضل هراشا فرط لاش ىهلت» ىدصتالافلا .ىهلت هنع تناف
 جس ريت لاق لانقفا يس تس بي روان فرط كن لا تس لد

 -< ءاطلاتفشمب ب آدحإ ل لا انج . الك

 رش اوم هع ماير لي 2 قلم كاف رط كب اعد دا زي ل آرق ا هركذ ءاش نمف ةركذت اهنا

 اكو تبي ل ذوب كن مل

 طيوفك ولوج تشم رفإي ل دارم يكنس نشل اس ايها تس فحص روس كف وذح ايس لارج ك نا . فحص يف
 قا رثبمالع ليا ماج انك ل فاو فول بحاص ل وقل يسع فض رتل هركذ ءاش نمفروال مت ركل

 - ل < داك ض رتل جوكر كذلا لها اولثساف تع كلر وسلكالاع- لن تكلل احمر روا لتنمو

 مهنيب تحلصا““ ةرافس رفسا موقلا نيب ترفس-_<س لآ ةبتك حى بتاك بئس راك فاس .ةرفس
 تمماإب لئاطإيءايغا بات [ح ب رض . هبتك ىا باتكلا رفس لج ل راثكروا اهباقن تفشك ىا ةارملا ةرفسا .

 - لج دارعدارقا كس

 ورذاكسبت: جاك راب ةررسبروا_نابرمري نطوسوام رك يدهس ثلا نشرت لت تمارا .ةررسب مارك
 نالفروا قدص ىنعمب هنيمي ىف نالفرب_و: قرصا كب ج ءابورب جاناجابأ- لو هرج هركوور فل حرت كرت افءرتاس

 .هعيطي““ هرربتيو هقلاخرمي
 ؟ قتيل اعودب ح فرط اهي قلم واقد ثلا نكي لرمي فرك ءاناعر ماش ناسنالا لعق

 !رتارب مالك ور ىلاسنا كاي نا [ر قالك. باونج ؟ تيك بت سس فرط ىكرذلا_<س اترك اوم حس فرط ىف فذ وان بج حرر ىكا
 5 ووصقنا:ركرابظا اك انس لاح طا كاتم ارك ونار م امدح

 تك هراشا فرط ريتك مس سا عيش ىا نم

 .ةرذقلل لئام وهو ةرذق ةفيج هرخاو ةفطن هلوا مدا نب ال ام_داشراكلكحررط> .ةفطن نم

 «تمم الع 3 اضغا-ى "ركع سي زنم كووج وروارلعرمرواايك اطعدوج وكن لاسنا ل جس ماعتااكدشلا قس .هردقف هقلح

 نيا راق نما حروف نت
 0 رطشوك رت ل ونود ايضا نارذ_ب بع رو ببن م روت ترشد كانا . هرسي ليبسلاوث

 فرط شور ليم ايد هس اكن لباقي لوك 7. اوم اثلارب روط ىلر دقي ءلتك نم اك زاد كب < قيد لاذ لع



 ماجربت 4 هدو لح قروس اء سبأو اب لي مترجم نلل الجسر سمج رض ناك

 ىعئاشاروا2_-ع ريا لفلم هس بوصناحسبو لماع رمضاام لييبسلا روا_< لكل امرا ناشات مدن
 مكس هراشا قفل لت تيل دام شورت لتر وا سور الا فرط لك فوم ماع لس ليتل سالم فر خس مال فلا سايب
 -(ا رف 12 ىا- سيروصقلل زن ر ذكور كيا ضي و

 تح هريقد لورعر درر وا عيت اكل ونت ورنا تحس وملوك ع اهكا ير ا تقل قر وا ت وم_ خلادتاماوث

 هل راك # وم ظوفكس لح

 -ج تريشم حلا نا ليك نربحت تواكب كاو6 ولحم هرشنا ءاش اذا مث

 يش يس نم انركف توري لا كل اب حس تدابع رحب قلك رك ادرك راشا رض اق ح قت . الك
 لوم ىتانرك وكي شكيب - كل يع الا ببسح رع انا كتل لكس اتسدبو كتف ربك فس ناسا كساس رج زفر صرب جس
 رف ل عفب ملدواهاتبر بلك اك نحكم مد ل أسس م ًاروا كرك رك تسلب 1 دي يار

 توزير / اهروا ع لوصومام رك ايورل راش كيكه بروا م 2 لس عطقتريف ىقئعررط كمل وا حيف انا شامل كيد هرايشا

 در زكي رك ذاك خس عت اريح فرط كر فاكن ان اج :

 داك رب هبا عدا وك يس كال نر ناسن الا رظنيلف
 جس ببساك اقب وج ايم ران اعليك ناءاسو سكس دوج هءاقب

 -<سامهذي مجتاسكسهزنمت قف انا لوو كر وا قدرك رورششسكب كب ايسا كس اكس ءاملا انببص انا كس
 جس مروا ىلع اف تدق, ماظب حر رط كس فطن - هس كرم لاي« باتت نوم نوم للاحرمب سس د تسلل اهتتسا للدب حس م اعط

 حس ليتل و زك ىومخ يكس لاعيب كلاعفناكس لاننا رجس لصفحات ذا ضرالاانققش مث .

 ٠ ش هلا” 1 لارآفرطو ا|تسسنىق سروال لاج ثدي

 لامك قايد سكك يث تس اير فيرتروا# لان تكل ل هبيط زدت[ اك وليس داير دعب رد .ابضقو ٠
 لإ تك

 لوم ع حرر رطب بلغ كجس ل لوم قدوم طوبتسروا لوم ندرك تمدو/ عراك ءابلغ .ابلغ
 -رارانمك 'ءابلغم ندرك

 لج توم ووصل ور اح ءدصت تس ؤوثا حل با. ابا

 اعاتم كلذ لعف ىا < فول اعروا ب اتكسوج سوو قلل وعفصروارل لوعفم لي دركو راشا سرس“ . اعاتم
 .ًاعيتمت مكعتم وا

 هام اذا سيلك نكس ل « ىو كك روش ا ةخاص_< كذاك ءاعمهتس لابي رعب 3 اوم ةحاصلا

 لدب اي لكلا لدب موي تاب ناو ر عير رت لس لورد رول وج تم لع ىسضأس فلو .ءرملا رفي

 كى رفصروا ع 5 حلسوم لل اع لع مويروااذا هينغي ظفل ناك هيف رفي ىا -هتوذكد اعرواحس اذاع ضعبلا

 ىند الا نم ىقرتإ < ايلات مع كس قلابموك وزب بوكو داي لبي بيجر ظروا-انكسومم لاك مدقتمرم لاه كس سا لومن*

 تن هير لج هنيعي لي تأ مك ياروا_ج ىتروم ىلع الا ىلا



 ايلا ةروسء اسمر سبور 1 مليم نكاح ريس روج رن نات

 -ءادتم سيو كف لعد قوماس مين ناي ع هركج لا هوج ورواه زوثانعس حبصلا رافسا .ةرفسم
 ررطى ا لعوب كروت رفكل ولي ررط جد ميك يق روا ادعس ليث تاي آلا هب قالت ذ ذئمويرواهر# ة 0
 -ةسارمناصوا نخل لس نيرا تس راقأ وا كروي ول 62 تقرا ةربغ ل 7

 , ةرشبتسم . ةكحاض . ةرفسم

 روا نوممض يبي 7 آل روم لاس لذاك تسمايق حررط ل لن قابسو نايس تدوس ل١1 :تابآ طل
 ناب ترش قرفك كرك را و روا تنضم رشي نايمرو كس تروس لاس كذاك زسدي دش كرف اكلي للا لت

 1 0 توكل كوت لن ل اهرف شاكر وا ماتم اوكي ر ونبي روطتل يب لسلك تي ارب لك وكول ركل هي شي ادوا قدام رف

 ذرعا [ وج لا لاح روس غرور تكل لنا اوه حفلا عوضا نا نااقيزرلا ارب مقوم ياك امص ندب ان يأ م ءانع ى اداب فين
 هدمت رف لو ذيم مجرب اع كس تن ابلاطرواايدامرف حماس ةساءرف ماتم اكرافكم جرد لا ل تك بات كولو لس

 كنا قل اووصغرت اك تروسروا<س ديب كت روس [كترومنايمردروا لكك روس ايمروء تدوس ل واح رطل اد

 لهب ترض 1 جرم كاك تركن اين لوزن ناش اكتروس نسا لافت الاب نا رو نر م است إو ناش

 نب لوبا قط لو تس 1 قس ان كس لن لب نلا لب تاياور ضنا تنس رضاح ادرس ذات شمر قر واسس رجب لن تمد
 نقلا دبع ل مب خشم اك تس رام رفودام رب نك ل وقم الساوكن ايتن روضتروارديش م فل نري اء فش نب ىلا« يبد نلبي ماش

 2 يمل انجي كم ضرس رقاتسإب آي مالسا سب مروا سو جراح تمدض ليفت روض ل اانيبان كي وتكما
 تح هاو را ا لوم لان تروس ري سا ىلع رجس تس نا فس ب 1ك لا لوم مولعشراوك ان روان بس تلا دب لكنا
 ملسا نموه شلع با اظذاح ل وقل روا ًاميدق ةكمب ملسار# نما ظفاح ل ويتحرك < اناجوم ني ىلاس ابلوزئ ام ذاكت روما

 ناهس اين ا يكن اينوكدقاد لا لن تاياور نش جحر رط كات ةحوم نال برود ادت لكلا وكم نمباك حس تب ايي . ًاميدق
 تضم ل و رولا 9: لأب فرط لكم السا وكس اتم م الن حس ضن "ردا كح كك وج نارطسموو كح اوم مول لل *ت لذ

 يعن با ترض ىسن دشرا هللا لوسرايايك تع لوبمالك ين ىلامرفابشعدطلا طردت صنت اء تررط>_ تل # ومر ضاع ل
 تس امانرك ناي رد بل طم اكتب بيا لن ةرقوو لس هللا كملعامم ىنملع هللا لوسراب ايك شع لوباكل و ةسارف

 روان سل ايي “ ملسي هلعل'”دب ز نبا بلطماك "ىك زي هلعل" تيب ارصواساتوم مولعم نوم نارطسم اكن لاس تاني ناك

 تري فر طا يك ىشخي وهو عسي ثل ءاج نم اما روا ىركذلا هعفنتف رك ذيوا ىكزي هلعل كايردي انهو ناك

 فاص احس نسم لل يشك نلا ليت رز با مان كس رافك ل ايار نترك ام نجوم ب دع لداص اك سلط لاي كاك

 1 غانا للدم ىلإ كس يخي ترضك [تضرومم رافد نارلب رج اكشاءز ل اكاونت نوم مرام

 نم ن ةرزع دارا قاع لآل تروس كن ىلا ع نإ ان ا 7 000
 تس اياك طفل دي حرر كابن )مو روسروا تاع زانوروسم اناك تروم ادوات -



 ماحس ع 4 هل لح ةروس مسوس أ 957 متفرج ند اصرخ حرر مج رن نعل

 تررطح وتلا نب ثلا ذيع امها يب اصا ف زج نيا ظفاحر وا للث باعيتسا ريل ادبحن با ظفاح :4 رش
 سارعي ل ثقر سا ني 2 لاعب نم لوقو لك دلاو كسي دغ تمرطتروا منكما لام كنا هت احب داز يل ومب كس“: يدع
 1 ارواقدا لادا بل كس ل را ل آب رخروا لوم لا ف ل روض تتر سي ينك

 نا انت نكسوم التم ل لود ارماظ قد أ 16 ! اع بال "اخت يكن اهيا كور تسب - كدذفر آب لل 2

 ليت افتلاوج فرط كى ا با آ- تس ا[ يان ضن لاه حش فرط كرسو ور وا س تعاتب كل وكول هدرو آر برس فقر

 3 ؟ لاش ىرب ك_ كس ورع رج < ايد لاعك و جرب اروصناك عل مق لورو تذاط لش لبازتم كس بع رغ كا حس لا 2 ر

 ىلعس ل لورادرم نارك نقب - 2س: د تسب فركاك ديا شك كس لورود سدد كف: اج نكس كما ناري يق

 - لوم مولعم ايي تلغاد كت موتاكم نب /ءاوكولتخ روض ل نا وكرم عق وتم لب تروص كس اي تيبادب

 -اكماكز ل لارسودروا اكد يت فيا د لوم شمر مودع اسس بيري سب حس اج ات تيل اوك لا 0 :لاشثم اوك

 كين اوجراوكنوكب يبط لس درك عر ورش تاب ا 1 لطم اكل زن لن تيا اكد ركبوا فرط كل فير م كس قد هبي بريبط لي
 ىوابجاوك ار ىلا ف لاقت نتن كيا امجب ماتم قلل وكل ا حس داما غييسا سد تت ل (رطخو كرف _ قي روض حررط ىلا
 لفرع بج جه للاب مو مك رن ثعلب تو ا ح كرش كش مري نداقشاك نا ايا رفد اشراوج ع وم يس درا رق ل ثزغل

 دو لأ 5 لع ةرمواوخ اكو مرقم نالعاك ثم مرنم لش وخان رو - ومرت فلام مكن ميو رشم لش ؟اوخ اك حرالع

 - وأو و سرك كج اع لوم شي كسر م اظرواهس قمت اف لع تروص قرسودرواس مومو دا فاك كادوا الع

 2 ليم نان رطل كنار ودا 1ك نترك ايكك رابع نم ”ءذ اك نيتي روضت فرط كر اهتتجبا كا نب 1 :داهجاوو

 لور شرك جس يان الايك جس اتكر فطل ببي كيأ ناي ذادتااك سعر جايك يل لاهنت ر وفرك لوم ئزخلاي وك“ لارف لامر

 لااجا ب دقن طفيطل تيم انو يق روض سس ناب زر لا < لومدزر سس ص 0 لاس القي روض فر ى# دوا

 ىلرب لاكي ايدل كهل اي كب الاو اجو يلاع قالا باق ياك سكس ب ًادجاهتم اك اياديك سيك الد
 د د وسك حسد ل تاور هجوم ةمزكك اير ليت بطاخالاو هك نع ماكاكروا

 ايل خص كبت اه كل ىااك وسر تس لك اسكس لاوداوا يوك الكول جن تكل رداقتلا دعواه ترن ١ : ماكت اققح

 سس نرط يك ًاورردور ىاتتو اس ب انغلجح رابط ااك يح لرمطكسروا ميركل اننا كيس لن سال ب تلعن يقف ايلع

 هادا كسول نع نا تان

 د رغم ىلامتلا دوا فرو كى ات قس قت روض” جايك يامر ب اطخ تاهل ون رطب نم كايردي اهو ؟
 -قك [تمغالب لن باطخ كس ىلا ساب سس نوم لصتتب ىي نومه كا رجيم

 اتوب علل رمي 1 وحر الص اديك اي لام 2 الصتا رف هب موتك نامل "حي لاا خلارك ذي وا ىكزي هلعل

 لعل وا ايكيال اف ركل سا رعب ثنع قركذ_[ركلوق حولا ترك دي ح 2 ئرك 1 كدنجر مروا

 - ىئرواوم قب ع يايرج كل تساي لوم لف 486 7 زب قر ناطر كيس خفت ىلا كسلا تي بايك ابان كس كح فلام



 ممارس تعآ 4 زج ل ةروس رسوب 4 مث في» ناار سا ودمج نتا

 هس مرلو مر لاق تلاع ناك هدانا فرط جور وا تالا لب نس ركريجتأ
 ضال او اوو#- ىلع لع ناك لا تاب ىف وكر اببمتاي احا رونسلاو 01 مولعم يك مم

 |ش - لا ماك لا تنو كت ابهرت 1 انك جوس

 سر 10 لوسرو فلا لبا رقت اكنيلا- ةسكش ياو ىكقتيس ف ورورغنيلا كولج- ىكتزي هلا كيلع امو ش

 جدد لا لي رك وربك اور ذل نلا ب امك بى دادمم ذوب لكالاح - لي سد ذب لعلك كف ال مالسأ كي نلا ب[ ايد
 ٠ تلوم مم

 مجتار لوكس اسدئارجب ءوم ترسم تاق كي 1ك تسااي-<س تر تدلل ابان ثم . ىسشخس ىسهو
 _سيز_انن نو ابراج لاي كب آلا ايع اجار ىلا هك لول ش تمار لكك رشي دئاد شأألاو ةسب

 كس اياك نتن كج دوا شغلى دابتعجا ليس 1 تاي أنا - ىهلت هنع تنافس. :داكتا كيااك غلو تاكد

 ,رث مروا مك ار يش ول الصا لكن املس ل يادوا لن سدد مدمن العكس ىلا سوم سك احا اكت يمنا كرفك ركأس 11

 كح تاكد بوجع تلك صا وو بم .انتوم لوس كتم لماع ونس رف سس ركاب هلماعم كل بل طري دوا بساط لابتي نكي

 ا ام ىلوم لكل تسيمبا قش عر ظنك ىئ داك داشرا سوم تس اررف تفرك لا -ايكومب لحتوا س تارايص وا نب لسسلس

 هدجوم تاب ذب ف الغرب ل نقل سروا سروال كب كن تابسلط لش لاك نجس اه ىؤري لار ظن جس اج لوم لات ىا
 ابيب ؟جس احين وكروا جس اتروغس ناكل نجاه انوم ير صب! ضرر اه اسوم ديفم نولدك جس اي لوم لكوني لا لإن
 مان لسا ك خلو تدخر كءل- سا نجس اج ل كوكس جددا تيس ايانيد نايعدرب سا جس قم تو روم اهب ماي دوال ايا ىتاتتكى د
 كرش ل ثديسداق فج لس ل ديت نجت غني هرز كر ذم يبان قيمي انج جس يم ذي عر الصا لاح قرج الغ اك تار واس حرالصا لت
 اروئسوو بج روم دن ويك ثااب ىتانتلل م ورش اه وو ل لع رسوو فضرب نع ىلاهتدفلا قذر ع و ديب لن ركع ى ارش 1-2

 ركل اضوكتتفورسارس لي رك رالصا كى ادن انب او ليت نر مترسدوفوو بج كس ىءرالتب ضر أر جاف لك اا ةتومم اوما زكي ناو

 .كييام لامك راتم سا بج هو- لاى دادس ذوب كارب نقى ادعس ناضقف انيك ارك روفسرن اباد لي: روفسدو رك اكو
 قرب وج دثادباي دا ديداشرم وكر رق ؟ كلك_ رايكركل ينسوا وف ليكى نادر دف
 لوكاس وسي ركوب رج الن كلم اهم لا كس اظاحل لاق لك خردارسسود كيب كلماعم لابي 00 : ولي ما ارسور

 لايخ لما سف رط كن وبي غل اع تلت وا لإن تس اهرفجوقو دي ]فرط كن وريم ا بح اصرخ اجو اديب لايخ ب لع
 تا كس ومب ناس نوربكتترتج نا لك خس كذب نا حسا هو ع انكع عالم السا تسود نلاصتقأ وج حس نك كس

 ش د 0 ام 9
 مالم ا نكح رن تيمجااج و« وكول جلس وي ب تاج و قود قبادوا سومه وتوك ادخ- ةركذتاهناالك

 رورت ناله ناش ىرابتم روا- باج ل 1 لا روم حل ساوج ل لب قس ىيا ثتلوو ك

 نت لذ رابع نس يوعز كنا قدوم نا لال عنب قادرا تاع اخ قاتل ال فرط يك ءالساو وكول

 ب تح ج ذاينس انتا حس نا نقد كس اجدم ماك اندندو كس اير رف تسوكد كداب كس لال نا بس لوم لك تسناا
 نيا د لا



 00 طارم تي 240 3ل ةروصماس تور لج ناد الج ريض رشوممج ننال

 «كس بكن اصتنىائبا لي 1 ةرقرلا #روخ سيب ق . هركذ ءاش نمف
 تاهودت افابياوج قى ركوو تسكت اع ليا ليت رورض لك # وم هديو ركل كارجيد لاو آهاورب اي ى لكن 7

 هس ركل وا كسروا بوكا

 تاء كن رتاج ل ور ور خس كرس لايك ةمركم فحص ىف : لان اج انوي ارك ترابط رغب

 نم ز رواج لوم كر لوقرو # قت فاصدوا .جرعدتلب ززخمتمي تربوا كس ناس آت ايآ لتس هد رق ؟ كوم تحقوو

 لوشن 1 ككرج لع كرك ارق نين 11 ”وادتاسهكس زيك ايرواماتحاو تزرع ت يابنى اروا كس لا ىكرارئاهيإ لتر

 1 جس لكى ل ملاك قل كاي حس
 قي اش لوا لوكا ىلا لج قي درك هدول 1 تس جو ىك ىلا دان ىف وكول ليج اك تن كرسود لك ايند سس نيكول 1

 نومي ةرهطم فحص فاصل ب تس بس نا تامبو ىلاطيخ اب لوم ت البخت ىلاسنا اكسو سئل فاد ضمك آرق
 لاين دروا ع ىلوم لازان ىت قفاوسدس لا قو_ نيب تعلن 1رقوج تش رف لبي لوتس آس لب طم نو رهطملا الا هسمسي ال

 و فئارىكمرج نس لاو لت # دن تلصن نشر فروا اكون هزني اب نإ تتر زب كساو ف# رك عمتروا تفل ني ارو اوك رن

 دمي كي نك هروب ل سرسودروا ززعم شم مارك كالت كح كحل اعتسا رظقلود لاب - اهكرزت فكك احس قش ىكروا ىل دبت

 د 0 0 ا و ل رمان هس طفل

0 57 

 ا : روض 7

 فاص فاص ل بأ عر زوم دم حس توك لاا دجتاسس لس تراقب لأب لئن ب فير تو ء تتمني ديجج ن 1ر8

 تالة اج وك تا كلا لع تسدغ ىراهتكئس 2. ردات جددب حس للا باند بجرم ميكي كياني دال

 هس لاو بس اين بس تس ىلا تر دق ل سنو هدر وج راتم ترسل لا متلكب لانى رابتر نورك ا طع تيل وقف فرش

 ل لا ضمك اراساكى اذ ىرابتقسيلا_ه لق رفرباربهرذ ليي تمدظكى سارق راه جس ناين بس حس قود إي ذ بم

 اك اجايدوكر رك ال
 فرط كن ورفاكن لاس لابي با_اهتن هد فرط ى فققي ترضخت [ل يبا حس تروس عر ورش ناسسن الا لتق

 12 ا اهب اتغرب سيئ ودري رد قل مالكه جي سس لارج ركأ ل ب »تدب قذاين بس تس نتاج < ايكرب رد اكسس اع

 مدقق ارب وكول نكي ب 1ركوجيوك حب لاط كيا اربي اك اق ب ناين ادت اك لكدصتج_وك_ تكس لع تفرك تبوك
 ل رقت برم مي ريد يل 1 تسييح ب لكن لا لين تمت هدفه رن طقناس قاتم لو سدر كف رص
 هس ركل ين لس ناوك زج يجرمدنلب ىدت

 تولوو للي ات لك ر فرم اكن لاس نر وذو ارم سس نان ارب تادافتم جبرا لب يجب ل آف م١. : مالك رطدابي راك

 رارفارثكا 4 اركاب ايكل اعتسا 2ك اة يفلاكن انا يس. انومروصقل ركع مي كت افصودي شيلان لن ل سد



 ممس رف تهعآ 4 طط لم ةرومطءرساوراي و مت رلج» نال اجرييضترر وسم تنام

 نا 72 بال تسر او ادت نيل نادر وصناع لومي موو ل اعقس اكس ىلا ليتدوا لين لج لاب تافص مضغ هو ل
 - كت اج قا تسإب لب ذادنا وحمل ايام لش مودا زدت طير اكدعتش ل للا ل نم يرسإ#

 لت حس دنوب ىدتك ب د هقيس زج: كيا ؟ اوما د حس زج سكانر «احومايكر ون قر لص ىل ارز لم .هرفك اه
 اين قئارط#سس اك ارم مارق طعس ىلا ر مه ىف ا فس ملاكي بس ء انت دجبا تكارداو ل نع رع

 1 00 د ا

 فيا قى رش ىكن سني ارواح راك ا اك نقوارمع حس رفك- اندم يمر قاب كلانا شؤم رف نلاسمحا- هس كن واورب كب كا كس
 ؟ى اترك رفكر وب لب سكرت الكي لسا ح شو ردن يبس لب لب اقم قا ذادو كل م: للاخ

 لكان كا اضعا بس هريغو لدي دجتإب . هردقف هقلخ ةفطن نه. :ك_ررظلب تدقيقتى با نان ارورخم

 ركل يكيررتق كسا لي ىت ثيبب ه- لاء دككر لئاتسكك ف اظددا كبس ل زج لوك كسرت زادئاروا كيعأ

 لاس كتم ص اشعه لإ لوم رق لك اطر وا قتلت رم ارج -اهومايكت ماقدر كير اك لا» لون ايل بكى لا 8
 روا ىلا تا ل انش زرصال كل وم ايك تصل م ل انا ليم ومكر او ل لا كس لوب صل تاهو

 كل لوقا تأثروا سى ضن كب نبال كس اي تبي دتو لوي ررط ل كرولا كما ديبب لن لوح اء لس
 كح كح ف كم اني ني ذعسا تو كر وا كه دك ادارادارل ا يك كرتن اي اهند كوم ثا انتكروا ايبك اك اون ىئب ا ىك ىلا دوا تءاثا

 لونان نش عا سا وتلا تا لاوور لك نا ا 0 راع ل دنا كة اهايد

 < حركرفل ل مل اتم لاس انت لأ يا آد مزق لوم

 ماقد وروا علاج كد دون انا نايبي قرفلو نامياءدجوب كرب: كيت ريتك ركن .ةرخد يصلان
 تاناكماري رول حاج اي درك 0 ل ا

 ايدهد قومي ولن لاسنا فس هلا ه والعكس لاا لقوم تاب راكب ل قى راسس كنان فردا لمح كس للا ل ةساج يس دكت ادي
 - يس »كرر ل وك اساس لاا سار لود ف# للا كح كج ايان كرينا قوات حس لب تييصحمو تنذ اط«رفكو نامي امك
 -ىدرك اس ناي نان كيف 2 نإ اطل بطي رجم ليبسلا مثروا

 كس توم ىفي الب - ليل م قلاع يزقتروا لاي ىلي اناث لل هربقاف هق اما مث. :٠ :ك ىىانا

 رايتظا ةيساشء جس [نكسوم اديه حس دايت غيسان < دنب اياك ن وفاق لأ لس لادوا ساب كس آ0- لاو ة#ركاديي قك لك لادم

 -< ايكايدرللصبف كروم كا كلج ل ان ارب كو نضر ع علال ا نبا عرق وزر رد

 ارق كت يعو و ا-<س ىلاج ورك كك لا قكربق كت يعول تل ىلا جس اهب رك عيب ع لاح ارواب ىكاء تنفو ا

 لو اينو كراس, رانكر وتود نانا ضرع يبي اكمدترد ىلا دموالا اك 1, لاراب "رز | واهلا اكن ز- < لوم بيت
 قس لدول صف ساس قلت نعاس 006 زاهر

 رقلس ركود ورايود اعود بجركتسدايتظاوكى اروا-اراررواايالجوكن انا ةارغ لت قس . هرشنا ءاش اذا مش
 دعي تابج ع كرك اح خل اهراس اياناشا كسل رز ورايد للاخ اكل ابحر ك كلاب كن انا ضن ل انت



 معمل هع خي ءاطب سمت ةروسم مرسي ا مت ةرلج, نيل الجر يضع شور رت نياك

 ارب وتاج هد ىتراكتاري؟ لباب بس اتباو انوم ادي قلك قلل ىف لت سادس لاا اق ايكايك ديب لج حااةنامت ايكا يكاد
 نيو درك اهنا حس ف ادوار لج ايان ارك سير اكسس لاف قوم قم كا شن د يي هرابود با حررط ىلا انني
 داوخ_ وج انحضاوكل ارو كه درك ا زعكر كا حسا جس اي وو بنج بس قطب قطب قلب لم احم ساكس قت كلا كل
 اعل عر شح لا رديه كس رك دن زر ءاناح لس لي ٌئرذري كر امري ءانال ل اين د كس رك اديهي لع اعتق لس لن لاري ون إب و: كتر
 ؟تايزنل قد 1ىكراقتا اكل وتمت يك ارواراكذاو ضار عا حس تمض لك اايك#ةماانيذرك

 نانا . ةرفاام نظفي امل الك : شرس ناار جس لوكس آل مكس شا زجر

 تييارب قرطفذ__ هثلادج بس ىو ودارم نس ماي ذا شججوكا كيوب اهقاوب ميكي وجدوا نايبب لرب تاكل اء ذيس ا نس
 تاما[ كنا رك حس نا زدوادوجو اهيا كن لانا فرط جبس قرر دوا جس ايار رف تمجل دو لع ضنتبب لب تروص

 كح نيالاصك .:رج رول اجيكديل رز ل لوباتكى يروا غايب تيا لطرح ذرب هس هفلادج جس قكرتو ورواد جس درك داش هد ذاك

 ش 1 00 هالي هئدذ
 رك دز اكس اه بج دشلا كش دهسانا لتس "هرشنا ءاش اذا مث” وأ هرما اه ضقي امل الك نلرثكن ئاظفاع

 وج ضرخلا-اوب لول هوس ملكى رم زفر وا ىلب لكرج اك قلعت ىواب 1ك اين دلو. انساج ايك يبا قبرك اكسس دان اع
 مار كب ىلا ر فان خس سار اترك رادرهارف ىلا تيس ناضل اتي ول ض فرم ءانباكنلا-ساد# ناايب لم لون 1 كويدا للا
 ش اي ليئارولهوامت اضاقتوج اكس وم هدب دوا كرايم

 اناقه ترازرا لاس نرد نام روف لرت ارامل حب لقا
 اهي يرق آلم رك رونار ذرب سا لج تك زجج لومتيا هووكل كار وخد لإ عدا ع الددإي ناءاسكساقبدوا كدتن كى ا
 ش -انيلركاديي دوقووا غري ني زك اقيب لع لكس نانا يكد تح توم كت مئارف باس كس لاا ذا دغر اج لوم يك

 دعو هس رك يروم_< ىلاجر نار ىلانإ لتكون اي ىلا ذر ىلا ماظن ىلي وكس شراب عاصنلا انبيض انا
 كس ايدرل وكن ا لب اومرجب ء لين تنبح لاي فيثك ساري اناج يانا دك انج باح لاب حس لوردنمس ل راد قم باضو
 اخ كيا لبي قالعرمروا_ < ايل كر يتنغا لكك ى يوزر سزا نوم ندوصدو تس كن ىالاب م اعرب هيث ىل الين ليي لوصت فن

 دهس تركر ايفا قلك ىك ومنتج روا لؤونكن جذي ذ جس قئاشسرب تسار هارب فرم ناي ذ ىلاي هورجي - جنس اجاج لرب حس باح
 لوم مس صود والعكس مومكس تناسب دواس اعل رك سب لك كف رب ري لو اهي دوا انبي لع لك كن ول نكد« لاقايدد

 زر ىلا قلاخ اكس اك يي تقيقت ؟ لون كس وون نانا تاماطتنا سداسي اك اتوم لاود لاود لي لقا يدد ىلع

 ؟امت لسى ب ني ز نانا يك ماتركد تاءاظتن اريك كس لاسر

 يان [لكر بابك اهي ريج وكن ع زك كابن ايك كح كس ساعك ضررا انققش مث............:ىزاسمثر ل تردن
 اب لايلغكي توج د لو قتر لوبدأر ناي راولك لي ءه# ويمكن كس حررط عررط سس لاك ذاهب وك يب زك سس ديتاب كس تد دف

 5 ا را نير ب طرا [ تيف رز لودثرب روا لواؤمت اي حس تؤ لبي نال ذ نلاسملا لاي نيس كت ابن

 نبني نس نس ايي ددوحكوكن يع زل لس لبكي هدايز حس لسا ناسنا- لل يسد لاكن جاب اك ولينولى نادت هدبشول كس ترددت



 ممارس تمي 4 8 الط لبس ةروسء سرج ا همضنلاو متلو نم اج ريف حررشو لج رن نايك

 انركاربب 6 كس تانابن لكم اش - جس اكادخ ماكتب بساوسكس لا جس ايي درهتت لش نا: © هدر ادبي كس ادغردا < اي دال

 لكي لكى اس مب روا صوب رك لن ناي ذ ورك كادي تييحا ليي لع لونا كل كا بس شرك اكتم كئادغ
 1 حان ل و دوا د لوحكو وقت نلاووكل تسلب لقا ديب تصارر لع ني ذ هس قادوا كس تاناب

 هاذه دجتاسكس لوتس الص نا ليم الاب يبا ىك ني زروارخت اسكس لاتصال مكره دافو وشن ارو ع انج اذغ لاح بس انم

 لإ قام رفارييي هلساو ل خفأيس داب
 ياككاروخ تمل ىل [ماككس لوروناج دابتل بزب ضر واع دابق ب زب شت .مكماعنال و مكلاع اشم

 د لإ فوم لصوت يفوق, نصح تو ءومووو عىل رج ء تشو بط سس لورد ان ننتلي د لتالل__ قس راهتت فا ادظ ناس

 نلاايوك لن سباو ى كلغ دغر وا لورازب كت شيتم لانا لوروف اج ناس يدرك اديب ناءاس اكدر احهتس نا كل كس نا
 رواومر لوم زورا 8 ناناسوب 121 املا ل -. 2 21 ا بسب ايل م اروى كلاس اريطساولاب قالارقل

 ؟ورلر فكس ىلومعسد لأي 4 زرا ارق لس

 مانقوت ةسومدنلب لس لاء لبن اج ثدي نكح لت دارماك كرش تمي كروصر .ةخاصلا تاءاسج !ذاسف
 تاهقاويب ناي قلك انف كم انس لاك ىلوم مولغم بس انمووإب ز تفصل واخيرا ,ةيعافو نا قدوم

 -< يو تفص لي اعرفسس طال كس ورفاكج قل كس مط

 .هرملا رف موي.»..د...ا كس لالا ضلك /ىتكو يرعب بي رقركولك ووك لاا را كعض يق
 ريل 5 توله رسود كيا ايي هدايز ح بس لع ايدج براثاو رع هو كوم ىذير لكى ب اوكك ارم زورا للا

 "ا قرادمذ كل وم انكر وا ويترك ب اود ليل كاع حس نااثلا نانا سجن كس ةودالددم ل نادك يد لتي ل حرررصم

 باب لاموكن الداء سس لاعب وك احب هل نس كد بلاطماكق وقت يس ب« كل ذك شئ, رف لب سويتي هل كاذن ب
 تس تالايخ ن ا- ث كساو لس هاك ب لس تاءدقتم ف الغ دام بارك اكون هرطخ تس دال واو ساب لا دواس قو ومو

 ٠ م كتقواكى سفن بيج كد زب باوك يارب كس لحج لك سس سدد
 بس دك نم يقال يامر فذ ىلاو اوارف مرل روض لو تاياود لو روك علان : ناشذشر مهنمدما لكل

 لح بس سس رام زور للا !دقلا لوسر إب كا ريجول رك ارك يباحصروا كأي دوس ترطخ اش اع تمرح لس ليا كيتو كيت
 ايدك اكون لوم كنت و فرط كى سوك /تنفو لال ايار فو اشراك يامرف تدان تم 1 ذيب روض ؟ل سبك خام
 لود تكد 1 اهكس تشر دا

 لوم لاداشو لاعرش ترسم اتناروا نورس نامي اره ج لس نوم نو تمي .ةرفسم ذئموي ةوجو

 له درك يراتووريترواوكح سلما ىك راج كر وجو تسفر سا كوم لاعجج تدور رفك سور كس لورف كرو <2

 ادخلو روا لو تس ؤ تادغدن كيت لا رذءف امج قاتل نال فاكث يفنت# .هرجفلا ةرفكلا مه قلشلوا
 دن هارت



 "مارت عآ 48 ]» لج ةروس سهوا "دل نت اطج رين رشوة ناك

 هس حس لامس اندبان كيا لك سات لوسي حس نايب زادثا كرس سكس نوم كاتبا كس لا ةروس 0 : مالك الغ

 لرب قرب لي باطخ سيفي ترضخت 1س. جو كفو: .جيوتاافرط كل ودا درسه سب دواي تس لالا سدا قر

 -ج فرط ير قنارادرسرافكب انس ور لصاركهيس ان: حسا وري حس كل_! ذر بكري نومك تروس وجرت سلك

 -2 جدت دءىذاينب تت لاققو ترض ردا تنفادصري ءانب كا قرطت» ثم ئارهككم ياو ضمك ارورخم خاج

 فرط ل ناب زرت لل ربا اهق لي ءانب كربقختأي تزرع كن لادجي انام رف لاهاي حس يلاوص اند ان كفو ترضخت ليو
 كلاعم لص ر ور ب( لك وتر لطر ظنك او نكي دنرد ليا شير لا ىواب رج ركأ اقري اني كف سوم دادلا لس ناك
 -< انو فرط وكول رزتقطروا اب نات راك اري روط ىرطف قا انف رك لس توقد لبا اد لوكب جكس ررط لا تي

 لد اج قلي تو لع لوك لماعإي رو زعمرللب روك لوي 0 ا

 كيد نرور فوك تحسد وا الخلا سا ءاشنط اكس اكوبب لسن رط ىم ى اكتفي ثلا لوسر ءارتبا- اتم لد قرف ص اخ لوكس لا

 سارا هكر دقي ط راك تسول شح اس س1[ كا تورطت ل بج زكرب رقت وكول ل# وجرواربت ولى لولو ساب - انت ذج
 د يل مرو زوم وزنك ثايب اك وداوخ_دم لوموار بل اطول يدجاك نتج ع انكر تيب ارواب قم ضو ورب ل ار

 بس ول توك ل فكر قوم نا د تكرماقماذب تانكي ورشاعم اخس مجاري هدوم كراك ايزاين بس سس نق

 كح توك ياي دنلب لكي رواوم اج لاي رانا قتل وق مب نتج لبن اج توم كولد لس برجل كرمك جس ك- سى
 وكنا كوب تك تاب ب لب فض لا ذب لب اج سرك آس لوك رورخمنلا حسا آل ةورفشماب يس مام
 لس ترورضىكن اولي لب لاا تا

 نتاتسوكو لقب روضتج < .ايكربي فرط رافكن ار راكب اع تسار»ارب حس خلا ناسنالا لعق تي ارعإ لس لا

 ل رتب لالا رار وو قرارا ا شا ب لكك تعالو ندر انس نا لكي نع لا هلل هسدركراااك

 24ج شكو ماجن كاتلوج اكد ادد ورك تم يقل ايلي وركرادربث ا عن[ ًاروا

 ةروسضخوج (امرف ةرشبتسم ةكحاض 'ههجوو ةمايقلا موي ا اا و ولا

 (-جروضوم تيدا الدجتاس كس هرج لشاب وك ما لب تمم ايقدثلا- اكد ذب ل

 كسايبدا فالف لوك نعاب ل وانا ر رز ضو اوه تءاشتس لا .يىلوتو سبع .......:لولس فئاطا

 جاع لوب سكت ارا لاورلورغ_ انج اعانيدركر زكرو اال اجوندزر مشابك زم



 ا9حارست يب 1 4 حاط ريوكعلا ةروس. "+ سورا لج نال أجرينا رواج رت نان

 ةيا ٌنْوُرْشعَو عسي ةّيْكَم ري وكلا ةروص

 مُيِحَّرلا ٍنَمْحَّرلا هللا مشب

 دعا كف ةشردكا ةزختا اذاَو قروب بدو تنَبل ْؤْسَرَوُك ُسْمّلا اذا

 قولا را رو را لا
 مهل بح ْلاّم نكي ْمَلو ٍرمآلا ْنِم ْمُهاَهَد امل بلح البؤأ عَ الب كرت (ٌوشَلطُع نارا

 اَذاَو اثري صعب نب ضن د

 كنرف ثور سول اذا زان تَراَضَف ُتَدِقوأٍدْيدَْتلاَو ٍفْيِفحتلاِب 65 ُتَرجَس ٌراَحبلا

 ىاب اَهِلَتاَقَل انيك موتي ةَجاحلا و راَعْلا قوعخ يح نفذت ةَيراَجْلا دوما اذا اَهِداَسجَأِب
 س را مد

 اذإو باللي ثني وقت ذأ اهلاوخؤوب تطاختاكل اكج ءافا رْشكب ئِرْقَر «,» ُتْلِتُق ٌبْنَ

 ءامسلا اًذإَو ٌتطسُب 1 ثححتُم ديدشتلا ةنيفحتلاب , 8مم رش لامعا حيف علا

 7 ذيل

 مشرق رطل 5 1 يي وا

 00 وك ْذَمْلا وِذه تق نايس هد كن نع 0

 ءرحجنلا ىه هاذ سنكلا ر راّوَجلا مايا 1 ُمِسُقأ الف َرَشَو رح نِم همز ُتَرَضْحَ

 ب سنحت ٌدِراَطَعَو ةَرْهُزلاَو ْحْيَرِمْلاَو ُىِرَمْسُْمْلاَو لَحُر ةَسْمَحْلا
 ُبِيَِت أ اَهِساَتك ْيِف ُلْدَت نؤنلا ٍرْسْكِب سي و هيلو ىلإ اجا ركذأ ج رَمْلا رجا ىف محنلا ىَرَئاَيَ

 09 سفن اَذإ حبلا ربذاوأ همالظب ل 0 فشع دو الار كونج نأ هكا ىف

 هيلا فِيِضأ ُلْيِرْبجَوْهَو : ىلاعت للا ىلع «ةميِرك ِلْوْسَر ُلّوَقَل ُنارُقلا يآ ُهَّنِإ اني اًرَهَنرِصُي ىتخ دن

 اهءارو اَهاَرَجْجَم ىِف عجرت ىأ قولا ُمْضِب سنخت

3 



 اةاحارب تمي آ 4 اذ ريوكتلا ةروس ا سا تفتر لم نم لج ييضت حرر دمج تناك

 ل م ىلا هللا يأ ٍضْرعْلا ىِذ دنع ىو ديد آو ف هبل
 00 مَ يخول ىلع )يأ ِتاوْمَّسلا ىف ٌةَكْئاَلَمْلا ُهْعْيِطَت ىأ ْمَل عاطُم َدنِع

 دمحم ىار اَرْدقلَو َُْعر امك (؟وؤنجَمب هيلع مَسَقَمْلا رخ ١ ىلإ هن ىلع كاطع كلَمَو هللغاللا

 ىلْعالَرهَو نبا «مِنْيبُمْلا يقفألاب اَهيَلَع قِلُح ل هتَرْوُص ىلع مالّسلَو ُةولَّصلا امل َلْيرْبج
 ٍءاَمّسلا ربو يحسَوْلا َنِم ٌباَغاَم ٍبّيَغْلا ىَلَع ُمالَّسلاَوُه ةولصلا ِهّيَْلَع ٌدَمَحُم ىأ وقافو رتل ةبدخاب

 ٍنطْيش ٍلوَقب ُناَرَقْلا ىأ َوُهاَمَو افي صفي ليي ىأ اضل ةارق ئِفَو بمب” نيب

 نارها ْمكٍر اكنإ ْىِف َنْوُكْلْسَت ٍقُيِرَط ٌّياَف «.و َنْوِبَهْذَت َنْيأَف ِمْوُجْرَم «دومُيِجَر عْمسلا قِرَتْسُم

 ْنِم لدي ُمكْنِم ءاَس ْنَمِل َّنِحلاَو سنالا (ءوَنْيمَلعْلْل ٌهَطِع ٌرُكِذلاَوُه امن ُهْنَع ْمُكِضاَرَو
 ْءاَّسُي نإ َّحْلا ىَلَع ةَماَقَسْسإْلا َنْو ُءآَشَناَمَو ّيَحْلا عاني اب 'مؤُمُيقَتْسَي ْنَآ ِراَحْلا ةَداَعاب َنْيِمِلْل
 هك هيَلَع ْمُكَتماَقْتِسإ ٍقئالخْلا «:)َنيملعلا ُبَرهَللا

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل تايآ ل لم لايك يوك مدس

 ركش لش لوس دان بج دوا( كاجو لك ور ارواج ايد ثيل )اة اجور وليس بج خردوم ف همم ملم 1

 ل فيم صروا( كح لري كاكا تس ناي هال نا ام الع بج ثاهب ردا( لس لب " اي رار كرك نعي ز) كس ني رك

 برك ىلا لكلا حسبو كتنالاع كن تشم ورع هداه دوداي كس اد .جريتل) كيري فكي بج لازلنا( لاح ) نجل
 تس نادل اح رعب لس لوب هز هدابود )كش لي يوم عب بسرولاج تتر وا( < للا. بيب لله ذي سلا كيد

 لوؤددتامدس يرشتو فين ترج فاقفإ) لم امةساكزبا يرد بجو( سام اي درك أ لل سات عرس:

 002 احوم سبا س لوثرب يس ةييسا) للي اهنا كر بسر( 2 نت ام يس دانيل / [ركاهزوم»ر نس شع ررط

 وكلتك لا) 6 اجامج ب( و: يدرك كر د هدغز تس بد كل باتي فون ك_اعوك ج )( تس قل لوم كن دز بج دوا

 باطخ حس لاء ايكأ حث دجتاسكس ءاترسك تلتق لش تأ رتل تؤكل آف انكم ول( ك_ لح د ركودزعشمو
 ديرشتروا فيت )لح لب ايو لوحكس ان لامعا تتج دوا( لوب يرام روصتقلب لمادا يب باوجاكى ا سد: كل قل
 كس اجايدانب حل قا ) 6 اجاب 00 آروا( لح لب ان و الب ردا جد لوب ررط ناد تس

 راك ثلج حررط ل وفوو تاس كدي شتر! فيفخت) ل غاب لاك در ذود بح ددا( جس لام قدم لامك س كرك: جي

 2 كن روعارو رت لاول لسا 2 يراد لو يعرقل نوح ) ل ناو قرر د تح عن رق( ل كناع

 فققاو ل تمايق شم تو لس لوزج هدا نا لد ةرعا كل نو نست( رت باو كت افوطتخم ل ىلاروأ اذا

 ل هيد ل وراتسنلا( سها ال لع سا ) لوب تهكم جس يكل هدوج حس لاما( كسب كانا اجو
 داس نوف سدخست ل دارمه دات ياي دراطعدرج ترم ىرتشم لعن حس للا ) ل تيب اج« ليز تجسد كج - 0
 - لين نك نيج جيوب ا-دجتاسكس نونه رسكس دكت ب : لاهو لن نب رن 1ك راتسل ل ف لوجرب كا نال كح كو



 0000 أ أ 34 ريوكتلا ةروسا“» رم ورع مقلب نابل الريش عر مشو امج رت نا َ

 لك نحس مروا( اجابة داس هس رصدنا )هل ةساجوو بج لت ادعس مدا( ةساجوم بج اخ لب هديل لج ىلا قش
 كح دثيا) ب ززتموج حس مالكاوم ايان اك غرف ليا ( نآرق) يل( هك كت نول قف“ 2م لب قل )هل ذس آو بج
 هلا ) شلل ا( كس الاوت وك شمامن )رو تنفاطوج( لل بلا تراست لي دارص لج ارتب كي دن
 لكلا شرف لع لاا يس ماين مك اكىسا ) لاي( تس دجتاس كس درع ناار ردي عل عرعر كن ( ل
 فقطع اك كا ل ا لا

 ذة د )تك تكامل دون لا كس لوبماروا( هس لايشا داب ”اريبج ) نت لت او نون( ب كتم وضخ ابر هنا

 ناب ىف في )وردا( سقي ادي دل قرم )م رانك ف اص( ل تمروصو لش لسا ىف كمال يل لير

 دا نيفض لبث تنأ ريا بلا« ليث كس مت ينس نينظ) يب شتي 0 ( يلو زج هديشو ىف ل واع وا ىقو)
 قي قردج) لكتاب ىناطيشن( نا آرق )يروا( لل كرم اظن سكك كن : سلس رس اسس
 ايد ا و سراج لاهبكل ب لام كس ولبى رم واراكت اكس كار 0١1 تن راور دل تلو وا مد( هرئار )ودعت ( لوب

 راجوداعاتس لدب حس نيملا عي )ع شم كك ضي اه م6 تعذب ليا هل( تانجو نانا )1 نابت
 هلا ودب - هلكت هاي بج ( لص للسكس نت تساقتسا) قرد( سد سكى ورتج كنت )<. اجانلج اديس( جس كتاس

 ( و لتس اقتنسا ىدابمت ) د: جاه كس نيملاعلا بر

 نزاع ووو سو تن سرع لن زا تع فدعا كوك :تروك يبا و
 - امتي اانبك ت فلورا ىك تففل  َمساجانا,ردقمفاضماي جاب روم دانس الا ىف زاهجدجتاسكس فرطلا ىف ذابت لابي

 .اران ريصتف اهب رضتف اروبد احير اهيلع لس ري مث رحبلا ىف اهب ىمرو ضعبب اهضعب فل ىا
 لي لو اقكاريدج_عس سيئر لوكروا كاظافلا وفود ناهس حررط كر اسفنروا سان لك ءارسشلع خم: .راسشعلا

 لو تكا نحب كل ديب/ل د ءارشع-ح
 ايما تكرس دالك كة حسبو كتم يقر قوم زي عروا قب وب قنا تدالولا بيرق ىلا تي . تلطع
 هللا وكاس رك ا دلع رفا را
 روعي ل قول ب لووك تس ا ير لا رفا وتس ضر 62 اوامر تيك راج عع
 -هرستو لايغرم ليات وبك

 ردن كل و درر يظن رف سوو سابا ا ضنا كل للا وقر قلعت ساوج نا يطرق .ترجس
 لإ ذي نشأ 7 اه داكن كس ركل ريت لك اون ارك - لل نب اهو كا يرسل ل لووول نا اون قرات

 جس وركز رمق رجلا كن رتركلا لكح
 يد زوج سم لك كح كس ف ار ثنا« قررا ابي سلك ل بسال بت وجو وص نك نارك كي ةدءوملا

 بلر اه اناج يدرك ف هرتز ركراونس نب لوختاب ني اولل ا سئمت كل اسد حس مشي دنا قافورقثاب راع كك اداياوشرو  ا”اي

 ظ _لاؤرلو "8 للي مر لاك آس مالسا- كرار لكم لانو اداس ناتسدنم م هث مر كت يما
 لمدقم نير تس ىرلروكر دودتذ ماتحس لات لاهي لال جس اهاندم حس مرج ءلتاقراسفنتما لسا .تلنسم

 , ركتررجرانا6لت سس ناب لاك قكقرا يرطب لم شاداب كل اهنيك لكيت اك اجامل حتي
 ١ < قى راوي ل رج تبان



 حار تعآ 4 81 ريوكعلا قروسو “٠ هروب 0 متل نمل الجر هيض ررشو سجن ناك

 لي ةءارج نم ريخ ةرمت كارييج_ج ماع حسو ل ةسوت» سفن كي ايل راشا ف سس“ ٠ سفن تملع

 < ماهي ل يقوم تاي

 شل كح روا شرك ىرقهق تعجر “كس سدخ_ ل فاصواري كس لوراتس جراي والعروس .سنخلا

 عيروس# لو داس ريكس با زم شنادبعن م رلي ل وق قو كيرلس الندم نس. رك يبست وراشس نا فس قطرة لإ 7
 كده ءاتسيب مك ب تك ةداقو نلستروا نن تس رك عطل عكس راسب كس يل ابك نما لوقإ يو كرسود وأ 17
 : ليث ةسوم لوا لوب نيب تقو كس ب ورفع بلطماك سنك دوا لو ةوم لايام ل تاردواوكي لك

 بس للي لول ثابت نلرب عررط لسمك إن هتك عارف ع لال ارم تبا ل, لن هس دايسار مس سسنخ جس ل راس
 تك مرينا كس ا نيث تس رأسك وبك اك لاو تي لس ام لاح اك وراتس نا يرى < اج
 شقت عجر ل كس ىا كح اا ا تدل لود نراك لززدخي كبل ريو كنا دك ددادو#

 دايخ كلف رت وكت بس. لو سد هرع دبل قرانردتل لرب ترسلي دزلا ا” دن اهوا

 0 لاى دامب نواعا نك لنسب

 1 سورس

 آذا ليسلاوروا ىشغي اذا ليسلاو تم 8 لج ثا أب حس لم دارضا ظفلوي .سعسع اذا

 7 - ل بس انمودإي ز تهكي تسحب ىو ىجس

 ل ؟لداص ل لوصتى ووو بش قر 0 2 قرا وسو عسل «ىإ كب غارت
 ك6 1 0 مولا

 رو الف ت دس انه .لمب لحي - <سايكايكوراهتسا سة ماظن 001 انا ل نضطخ اذا

 لو يردن و ا يشل ارو! دارعز اع 11 07 ل ابي قلع دارم بش سا ذتبارلا لش 011 َ
 كل 1ة اجي نولاع آروا تنفوك د ا با عري دوم قر اهيبج ةرف قدح ادب د وبطرو رت رولا 7

 هس اتومزئاث اكتمال كا لش
 نكيووكق ل اك ىلا دس دارص ينمو بس رس لا لتونس اه انو لرش اك فير اكم هس دنعاث#ا . شرعلا ىذدنع

 لوس مل نوبة لا قهر لت نا تون ناار انت دا

 < لئاع عاطم- < كه ديب نام فرط مث .مث عاطم
 - ليث دارم للعرب ترطعسس ل جس ب خللا هنا ففطع اك ا- لا( ف ) ترضخ وار سلا .مكبحاص امو
 نا ل اصل د لج لكلوك لارج لس اخي ترض ًاريارتراغ ل ابع با لوقن سب هنا ىف طعاكي ا . هاردقل

 نك راع ماجاك ف مروا مسح قل شل حور تن هزايوموت هي ندب كس نلا- 2 نيل سرر نا

 -< ايلانجي درعا | جررس اردو كنك ان ترازنخ

 4*5 ا 000 تمت“ حس ذوتال حس هنظ دن كب 0 اظفاسكروار شك ارواورولا . نينضب ا

 يتمم رقي حس مود: ةديصا- تس. .ذ يكلي بنج تسال كىايك دكان لي نييص

 -2 جدر مازال قلخت 1 0 -ك تلم 72 بزل قلعت قروي تر رالي لجان تَبَو
 + سيت رعشات سك ىلعلكز ويل بيغلا ىلع ديرقلرمود_-عس بس اند ز تسمم لامك يلي يل ل 2

 تت توم قرعتمول رؤس ابل



 حارب تيعأ 4 19١4ه ريوكسلا ةروسن "ءرسُم راي هيرعو 35 نال العر ينك 00

 كس رك 2م ارلارب يفي روضت دهن وم نوبهذترواه كس م”ناكمفرظ نيا.نوبهذت نياف

 وج جس داجرترك

 كك تاصماب روا ناب الا ىا- لج لعرج ومر كن اررمم اب لونوو اهنادوا نا كل و تك لت . ءاشي نا الا
 -هبلب رثا بك ب - كوم ييساي كوم

 4 تيققتال لال تدوس روا رك اهتم يق قبل ب تروس سا حررط كن روس لثار !روأ يلوا علل تاي اند

 -<_ ديلا تك ق رايت كتم ايق ل لس نايءاك تين ات كن 124

 لس عمر تسروسب دك حو نوسك ف اص حس ومضر وا إب زارتا ع كرروش ل :تاباورو لوزن ناش

 ضايند هراظناكن ” ليث وو تاي آرت كي ترجس راحببلا اذا كس حس سمشلا اذا ةسا.رقنيلاهلاولا_هس كرود ُلادتب
 <87 ركع بعلب ىلا ررط و ا_ لو قلت نرخ تاي آو لتتفلزا ةدجلا اذا ل تجوز سوفنلا اذا روا كوم

 'برولكوروس'”_اكوجرويطاك ويناشن كرسود راك اج نم ايسر ظنم اك تدر وك _سمشلا اذا كح لول: ل لوران تال

 لو ل قي عع نساهم انحسدبو ل "تر وك” ظفلدس لمت لكي

 لا بلطم اكتم ايس تبا قلم الن م يق اكدوبو ككر ملاع لارج ان ترو سما اذا : ورش

 اوم الست مال تويكس هداهتساريظني كيا“ ولك ”*ل_ كس ف اج يدرك ونيس كس خير وس لا < انيدد لوح دب هذاريش
 ل تح لزج ل نق اع يد اسر لاذع نيوتن دول اع تعامل اناني درككسرسك جست«

 دج نوصل ل ان كد وكر زل يمل نم ادخن ل كاين اك اجوم نب ليي اك ئءاروا كسا كد ثدي ب نيدو قود يور

 -#ةاجومدولان لكلاب اياك اجه ررط كلك رج كمر
 تاق ما يس ادهل د ذك نب ل لح يب بلم اكن ايوه شر وار لسكس لوران .تردكنا موجنلا اذاو

 لك ركزي تام كر كنك موسما كس لم ا نإ سبأ
1 

 < يبل طم اكس وم لاور فيدكس لاه . تريس لابجلا ااه... 10 امو الاوت قتل رج لسن

 -كس لير ما ركوم ل ذو دس حرر يك لولد اب اوم م نا زذابهب روا كك _اجوم مش شل ييشين

 نير سب ىكووروا لمحل لوم راش لام نيت رتبم لازشنوا كيد نس لوب رع تلطع راشعلا اذاو

 كل ان اك ون ن لوك تل للا زم رعو سيقتل ؛تذو كس سوي انو لك تسم ايق نكي لب + لوم زم زتود زري عل 3 د هداه نوع

 زرط ايكروا مره ذي حن ضال ل قا اوروشلا# نوقف تنم قنا تسر كل ا تل هور قوم لو انساك

 د تابت فار ظنك كوم راكب لاي. ...معل لس كك ل روض ل ا "كايت

 كس تريصمرلو برا رقو_ و بررططم_ لإ م تل اهب قس راسو ةوجروناب لك خ . ترشح شوحولاذاو

 د رت ل حرامي ريش روا اس بناس تفو لا- ل 2 او كك ارت سل نوروأاب لوتلاب عسرسوو تذو



 وحارس | 481 ريوكملا عروص 0 ءرضو راي وع متل, نا الجر يسفل رند #مج رت ناانت

 -نث ك كس ف اهئاركراب سترون دامت كس ترشح
 انما كلب كاك آللي لور زور كس عمم يق لب كس ف اكد كأ 1 جوت كس ريكا .ترجس راحبلا اذاو

 بك آكلات 2 لل لوم لوسيل ا وو نود ديا نواز تيد لإ نك 3 انومب مولعص بيير جاظإ

 نا ترد يالا باد امج كل اج انني ىلإ تت بيك ك وفود نا ىلاو لحن ا كج كرسودروا ىلاو ناكر

 لكن اوج لبخ اهو فورصم لع ل اكرر وا كس ردكر كوم كلا ضوو ليا ضأن وو يروا سو لربوكب يك للا كك ىلإي

 لب اح ومب رث مكر ولا بس شم وريخ قو حرر لك جابك لاي -انتبد لباب اهتسا قربك ررذ ل لسا قف تسيصاخن قداينب لسا
 لل احبج كيا بسر كن ل ايدو للي ريشو روش 5 يل 520 رار ل نا زدوا 1 1 لايفط لم لو ايدو لوا حررط اس

 رجيرواءاوم سمه كت دارت لانا ىلإياراسدعإ كس لاكتساب [لي ترجف راحبلا اذاوتيي 1 تروسل لوس ل
 لوك م ثدكب كرص نعل اهتسا م قاف س الفلا هيبج كة اجو ل ربت ك

 كت آل ا-<س نايءالطر مرصد تماس لابي .تجوز سوفسلا اذا و. :لعرمارسود اكتم ايف
 كح رورو منن لانا حررط لنج لبن اينو قتل لك يش اج ىو طوع سس لوممست لاجلك سرا رف الع رض جس هو مومخالي
 مال قشث حسايل ف نير فسر سودوج جس و بسلظم ارو دوا لس لع اين كيس درك دن وفر عذار سرطىكا جس هد زدت
 الم لبث لودي دب + لم لوين كيي حررط ىلا« لب سور فاكروا لم لون هلم كس ل ا كيس دال لع لوم وكدلك افانصا كس
 لكل ا درك ايلوث للا لكلا # طايل قالغاو لامعا ء د اقع ضرك لح اج تي دانب تانج تعاتب دك

 كيد زك لاقتشلا باب لاء ساو ةييسد ركود وكن يك“ .تلئس ةدؤملا اذاو ا أ ناو ار

 لت ناري ؟ىرل ترو 04 موصح؛ل ا ذ_ تاك ةاجامج ول لدا "برك درر كاد لوم ترن اق

 هس هس ياي رام انك انساني رجول قياروا كى رام كراع يس يي روض رق الكاك .اجامجج ل سس كب موصخ وركب
 اى تهبل الواى اهول اهتقايكا كال لع قي لالا تلك رعذ_ تيما اك وضفا-اياسذ مت ايكدجتاس كس ناب ذب لا
 كس نلا ف جا انامرف ل دنمولر وسان لا لح رشاعم قي مركا روضتروا 2. لي س نوصدلاحررط سل مع لوح خيا

 خس اع لوم رداد ل يا" نوي روكر وو دتز لارخ آس لررفوكلبسو كف وم قرور ظل تم ايق تاب كي زين 1س

 تاهت لل اينو لوك وئالاو ملح دإ رف.راكر ات كا كلم وصخملاو ل ومب نأ نجس نوم مقوم لوك لاك اداب ىف وماي اروا

 ٌلارخ لكادخ الرج - قو ذب يكرم لوك ورسود -اهتالاو ف# ذاب دجتاب رول الاو ف رك حمال لوك نادت اخ ندوات نجي لد اكساب لا
 بس اماناجهر ىفاصنا يس« مورو زيي كل

 ىيدوق او كت ياج ىلإ ا حس لتي ترضخ 1 ضلي لكس لم ثيدح............: نلاتساد قرم كو ىلا ىك شلك
 ادي ظن لاونكك يا كك لي تعاد الج رك تاس تيسا سا ل ذود يبا - نرد ب و ىلا عيار ناب

 قف ب اروا تس هرركن يي نالاعلل ةمتر- قت يأ فس ل رك قر قبب سابا ةسابوو -ايد لبو لش لينكس قت رف
 تمس اياءرف هس تي يآ عد رك يا روض 3, ابك كيا تس لن نير ضاع نالت لاي ل كلا ةوسن 1ك



 18جارسأ تح آ 4 413ج ريوكتلا ةروسب ا” ءرسأوراي 1 مدلج نال سنى روم 2 نكلا

 ب اين ايههدابدد فس لاكن ابرج هقاانبا ليام رفعتس لاذ باك ود ول تاس لاصا دي دش سا اكزتج لوو

 با( درك ف اعم تسال قنا ايكو لع تيرلباج يروج ل اومداشرارج اقوم رت لوو 1 راذ لي اللة ةرزرت ارا

 -كزاغ اك رتذ قي ترس

 هورل تس تل اي ب ديما لا وتوك يبد ليكم وكو لوا ورك تر رك وبجوك وبر ع قى اهدي دوا تيا ىئاعم لما رد
 ا ارب ماع ككل هوالعكس للا -اهق امذب انحف ا دوغ راس ةلوج داك ويطل كح ليث اي دجتب لن شعم كلي 1

 راك اكماوما كس نا, لترك ايكعرافداي ماذا ب نيدو و ل قم ناج لايو قلاروا ف ايكذ لني كح خب لاه ثراه ذاب تاق
 1 لئر توك قؤك م دب مروي كل للا_هت تقكراهوك بسد تاداءاد لم رش كشك اه كس ىردابب ىفيادواء لش اجو

 سا ل تصرف لب لاح ةديتاب مقوم بج دوا قر ىنب لانج كلا تسمم دي اتم ترعقوم اك ا تركوا ماج اياب دوك ذلوت تنذو
 - احاجايل ناس اكن اندبطلا س ماك

 قل ءارحا كت حابق لك اوك وك لريتاسس كس عا نايا قوم فروت ك عارم سس وب: س بك هرشاعم ماع لب برع
 هس لاب !دثلا لوسراي هلك ا يك لع رجرم بيا حس ف تررضمت 1 ن# قمه يدان نب رعصعصاداد كس قو زر فرع اش روب انج ابد
 كح كس ةاهجوى شرب دوا إياب حس هلم وكر دهرتزوكل ويل ( 970 ) ل ل: الشم لون تكس قم اك تع اويكب لن تيل اجت

 جس هرمثاكى ايي ّلامرفاطع تن ىكم السا سلا ! لاب: ايامرف ؟ كلل رج تكن ب لااا يك ل 2ك فرص ل يي دف ثواود

 ويب اير قاغاكم رد دكا ذس لا فرست كس تكي كات الماي ...........: تاكرب لالا مب لكم السا

 - درا رقم اكاكل سس كذب تهاني داس حك اك اكس رك يوري دضتاسكس تيب و مث اروا اي درا را تسقأليأ ع اجب كت يدم ليا ش

 -: لوح الب تاداشرادنج ليل سطس لاا

 لجر لاقف ةنجلا هل هللا بجوا هللا نهينغي ىتح نهمحرو نهب داف تاوخ الا نم نهلثم وا تانب ثلث لداع نم. ١

 .ةدحاو لاقف ةدحاو وا اولاق ول ىتحح نيعنثا وا لاق نيتنثا وا ءالا لوسراي

 زايث بس هوك كل اهي -ايك تربي [تقفش حس نااروا ا الص بس داوكن لا ايل وري دل ون اي لويس نغسل
 تأ ل #راي كس كيا كولروا_ ىو ايامرث ؟دوروا ثلا لوسناي- الوب ضاهر يمجاو تنج كل كل لادألا لب
 - لي ةس ارفع قل داب تس كيا فو روض ف لو
 .رانلا نم اباجح هل نك هتدج نم نهاسكو نهيلع ربصو تائب ثالث هل ناك نه."

 كتان مك لس لاهوت ساني ريب كتم اوكن ا لب املس تيت ىف ا-هس كرر كاووروا لوم ل ايش نيكس لس

 كش يرذ
 .هعباصا متهو اذكهو انا ةمايقلا موي ءاج غلبت ىتح نيتيراج لاع نم."
 لوب لل ايلفاب تي اوم حرر لا وودجتا سرب نكس تم يق )ل نرم غل يهدر كابي - كرري كن ويكرلود هس لن
 لو

 لوسراي ئلب لاق مظعا نم وا ةقدصلا مظعا ىلع كلدا الا مئعج نب ةقارس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا."



 او ارسم أ 4.ااؤ ريوكتلا ةروسماس» يور لنك مث دل, نال اجر ينك رشم رت نال

 0 .كريغ بساك اهل سيل كيلا دودرملا كيتنب لاق هللا

 ايامرف كيس اذ رورضارثلا لوسر ايايلك شرع ؟لوداتب ن قرصا ذب حس بس مل رك هج وب حس مشن قارس نيف وضح

 - 9 الاد اكل وو والعسر تس نااروا لذ رورضم كسرت لايثي د قريت

 .ةنجلا هلخدا اهيلع هدلو رثؤي مل و اهنهي مل واه دئي ملف ىثنا هل تناك نه. ه

 هلا واسد حيت لب لب اهتم كس لاول بس تروا كسر كس ركل ين دن هس وركن نأ هرتز ا هورواوم لل ابيب كح لح
 ع ركل قو ف تح حا

 -.ايك صا يحس مالسا ةسس لوبي دكر كل د ظنيت ا« وم وقم اننا للامر قلت هس ملعأوم كم السا

 كر مادعإ لس ل داتا لامك روناج رطل لم .,تطشك ءامسسلا و : ثقلاكىك نلوم لحسم يق

 9 هدو كا لوب از كب لج دوا لنا رن زج بسرعل لس هلا لت نر 1 حررط كا 58 2 اهومرماط كي د

 ع اسكس بس ئادخ كا دهغ تتفو لا نكي ساح ةرظن الضر ايغتود رك هس داتسروا خرروس:دئاح « لدي قلبا - اكس اجلب لايع بسس
 او: ل مامغلاب ءامسلا ققشت موي تمي آركذاك لس كوم لو زناكم اقروا كك اجو بايت

 تنجروا كوم قر ًارظنابس ل 1ق لو من شنو تعا كت اءدقم لب تمإيق .ترعس مسيحجلا اذاو
 ت-2 لروأ-<س اناج لابك متت ب اك يي نلاجج بسس ب كيان قكومروجوم 1 اسس بسر اسكس نوت وراس وك

 ١ -هسانوا مور

 هس برر غم_عسدارم لاو لوصتىك لورانس نادر اطخم ربل جرم ريش لظز حس اخف ل ولو تار ون ن .مسقاالف

 -لإ دبع اف ندي آلي كس تدوس رول إو سرب ل اكدت وا لو مهاد ريس نة سداسي دكا قرشم

 هس مل ىلاو رمتوك ردو كلش سفنت اذا حبصلاو سعسع اذا ليلا و مكث تس رف زحلا دبكه اش ترطح
 لارواعس ةاجركيصص ىف لج 20 ا روس لا ليي تس ئرولظر وا يقرب

 حس | يلارم حس مد عدل ين كتل ضر وا ب انج ليبي حس قرر دوا عروطظاك ئردوس لاح بع جس تيجي ركنا ىلإ تسلا س كس
 هس نومك يأ اناج بيرو نول انجب ءازلج اكل وراس نارك < يس نومك | ترس انه كى ومن لا_ تس قلي لع راهب مموج

 روا اك اجوت بت ا روا حاج ميت ر لوم عقم دوا نجد لاب راق [لس للا كتم كيأ دوا دس 1ق وداي داب ب ايبا لكس
 راع آل قوروا وتر درزي وكل قب و نترك ا[ 1اكتاردنومن اكرود كيد اتهس تازن طي حس عب كافي ترضخ 1

 رون حررط كن ود زورو جرم كح نإ قب لوما آر ثرواد افقي روض نشوب ىرداص دعب - لات فم لكلاب

 نلاثخرد بأ 2-0-0 1ك لورا ل شرك اين ارو دايو يدركون تيار

 فلا نتا هرازنا نريهطل ٠“ هيا هلقل شييحاانإت
 ممالا رئاس تييحاو نيملاعلل اهاده مع نوكلا ىف تملظ اذا ىتح

 ك نيج اج لب توأم اعروا نسج هس 1ك تش رفاناج يسيرا سولروا انلج اهديس اكل وراس سار كر وا

 ل ومو مس يرقى اد جس باشم كس ندم رود تسلق وفك # رؤس نر ثا نومرادومنك عدوا ابر لاك ت اردو تس هباشم



 تأ م 7 تقمع ل هال < ص

 19 رستم 1 4 41قف ريوكتلا ةروسر "هرب داي كو منة ردع نال الجر يضرم تنل
 1_0... 11111111111 ااا

 < اووي رز ترس نم

 هد لم لايجب كل ودنب 7 مالكا كرتنا يك“ . ميرك لوسر لوقل هنا.------.: : وو كرك ل وسرروا نايا سر

 بلطم_يس نايباكتافص كل مارب ترحل ابي ففي ملاعرورسدوخعسرسودروا نبا ليم ربت تشر فاو هس ال ىو كيا لن هس و
 ١ قوبطم ى ىواررخ 0 ذوب ىإ |مالككس نأ ارحب ح ةاجد؟ مولعة لايوق ل لوطساو لولد نارك تسي

 كر يهاب تقروا طين اضروا ظفكلا ى وردا زايكأ يروا قت ملابتعا قم“ مكرك "بسحب كاربت لس فو مادا شاري تجاور كروركروا
 - < وم كنا يكعب فسد تحمل ناري ل لس لاوتشرفروا برنسس بس لاهي كسلا ناو ءلساو

 11 تسب اكرود لاس لمت اه كس نا سلع دانكن اش كا هققب ترضخ 1 آلم خلا مكبحاص اهوةررظىا

 لا !_ ىعر_ر اسناد, تنئارا لانو ل لاشي - نو ليتحماب كني ن ناو د بيب رفع ثوعيل

 ه حس ماك اكل يار داك يبت بلطم اكل لوسر لوقو ن ل ارق كود دو انعم ا انهكن اون دونم! نع قع نا

 53 رن حس درك اوبل ركن هتك كي كه ءاطيراكفيل ل وسر لقلب جس ودركف ينتاك نيج روض

 تن ألا نب ضكيطس او لوو لي نو تراتيل ادب لال رمان ردا لأوسر
 لكل ل لكن اوك مارب ترم ود نس لكي فواشرا فس فج ترضحت [اهنعرفا ىرشت اع تمرضت ل اذ ءاروفلو

 رواج ايكايل ايي انج درب هرانن قر اب ل اضف راس ىف احم آو نع زدت سهل لاقو اي وسويت جس اع 10

 وم لت اود اهتشلاك حرر ىلا تك دوك الكس ب بلم اكهعبت دري روف
 (_ لئرز/ل يمت[ 0

 2 : ل تس ركل كل سرك ايب كس قود ا لون تكس ناو نظن د يي ركل وس

 روأ لاوجا كس ا دعب كس تم ومايع لوم تاهقاوورنت رواش رشم اكذااي لوب تافصوءامسا كسلا نينضب بيغلا ىلع وه
 اكتر اي لش "دار طرت روا تركن نبل كرب و رؤ بآل ع ن_.ااتب كس كاد لن لت اب ىن كب ريغ بس تلاع نر ذودو تنج
 2اس الرد نان نفت رفع يقل اي لك ري طع هنا كد نيش رول سنت كل العم
 راق لا ق كلم ذاتك شارو احس اتبركالء ثوم اع لب البكا تاب لزج لمكان ليا كب يف ووك نا كف الغم -
 لولوو ؟ترثيح لكن 2بيا لابكروا ماقتساكرمتج نابكل ب - املاك ليك نابز فيا كس دار ذن يلامس مناك نوب لح

 ش جب قرف م زو كاع 1

 هيلع قيد نس بس هو جس قلخأ ىلا ذ مللت اج لكريد عس الغ انك الرخا ب بيرتس تعال 3

 اوك ؟ طيبين حس طيبتك كل لع موك وكل ب سا تبل سس لح اطع ملكوت روض صا ديتاس لكى لاحت نقب رول
 تياورروا .ءوسلا ىنسم امو ريخلا نم ترثكتسا ال بيغلا ملعا تنك و لروا بيغلا ملعا ال آت لت 9

 ّساجابكب ييخلا معدل اع طير: واج لريفم لكس ايجات انا مطير يروا تجواك فكدعب اوثدحا ام ىردتال
 م لن ليون كل اك كرانبكبييغلا ماع يول و سود شدو - 3



 وجار تي آ « م13ج ربوكعلا ةروما“«رسُأوراي 0 مفرط نمل العريض رشم تنال

 كت الغر سارع انه اداب . ميجر ناطيش لوقب وه اهو............: املس اهب مالك اكن اطيشولن 72

 م ف الصلت ل ويك اب كى راكزيت يروا لس كلا ناطيخ الجب جاني د كدي لت ب لع ناكل اي ترضخ رك [نانييش
 زيا كلور قراورلرب روا ئاظارب روا ل ومرت الباج دو لوب تحايو تم ىكيروعط ساروا ورتا اككاسنارس ارسل نس

 ْ -ح انلعر كيك امج فرط كل ضاف لالغاروا قر يادخروا فاو لردع

 نب ارجج تق بوت لات رواربماش اكد رعت تاب ىلئاول دء ثوب بج لبي هس داب كافي روض“ . نوبهذت نياف

 ؟رب حس راج كير عركك أول مترك وجتوك تس اراف اصروا كور لا 8 -ه<اماجور ايكروالوسل تئارصو

 اهلك دمك وسكس لاا ولو ركروف ل ع ماك> او ناماضم كس لااروا تءاسيلنو تيارب كن آت . نيمدلاعلل رك ذالا وه نا
 -ه<س تسلاو نإ ءادر النك نس عح لممر وتر لمكرو ايس 2 كس نكابج سدر اسك

 بالو كر هدارااك يسد زوجت وار كدانعروا قادوا لذ احانلج ساره تدعلول# . ميقتسي نا مكدم ءاش نمل
 ثا للا نايا سامان تحلي لفن لج ركام ركن ارق خلا نؤاشت امو_<س.انسوج ل منار طقس روط ضخ ع
 ليئمارهتسارواووام وب لع نتروا حس ىلاجوم قلت سس نا ىلا تليثم سس ىلوم تييحالص لبي نلت جس ف وقومي تدم فلا كوي ذي

 - ليم تياهن تك ناولوديب لن تماب آن اد لإ تس دوت مدركود كل سلا ىلوم لتقل نلا تيم: لو

 مج لف عر ورش ليث كس ساي رفواشرا ناماضم نأ قلخ حس ناآرقو تلاسرروا تمر آلي تدوم ا ١ : مالكمصالغ

 د رأ العر مس سدد تم ايف ل تاي تءاس حس تجوز سوفنلا اذاورك .ج كذاك عرملجي كس اتم ايف ليي تءايأ

 دعب ك لا ؟ع اي آف نال( اج ناج ضرب تفو اكسال دوقوم اك وسير وأن اسما جت شقفار اس اكتخ أ
 تاولد ىمو- له هدر نع اسس دابر وجفت مقل لوسررج ل نومض قل تلاس تس خلا مسقا الف تيب

 كس نام 1في هللا لوسر وكل تس ناين اكرم اهب راد تاما كر نم ماقنم ىلاع كساد فلا للبس لاس وسو ىلاطيشن لوكرواذب ل
 ؟و هس درع لاهكتس ميلكا اعيد فاص فاص حس لوح ىلا لي ور كنور سدانك

 دوت كيا- لو ليطشود كو اغا حف سس لس سان تك يأ ياك كذاك ناش كن رق ركذالا وه نا روا

 دهس بيس قش ىلا تدين .صوورواج_ بيس رجاطو# هداراانيااكن اس

 2 ما ران سطو نا اوقع روكا ةزوشوبتل ف 00000 :تمروسلاض

 ( عوضمم ثيدع)- كلل اهب حس لاوسر تو كك ان لامعاوك ساشا كح

 حلاصلا لجرلا عم حلاصلا لجرلا نوقي ل-ايارفذ#ٌرمئت رت تجوز سوفنلا اذ ا لولستفلا
 عم ءرملا_جداشر اكتم روض“ .سوفنلا جيوزت كلذف رانلا ىف ءوسلا لجرلا عم ءوسلا لجرلا نوقيو ةنجلا ى
 كسي موت تبع انم يروا جس ىلاح ىو ترس انم ثا لب لوك لج نونو تار ةوايند الك اوبج مولاي ل“ 5 بسحا نس

 3-3 راه نايم
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 ا9جارم/تي أ ب 8” ةظراطقت لا روما هرسكور(ب كيني متت رلجم نا الج سخر #مم تنم ال

 ةياؤرشع عست ةيكمراطفنالاةروس

 م مْيِحَّرلا ٍنِمْحّرلا هللا مشب

 ُراَحِبْلا اَذَِو ُتْطَقاَسَتَو ْتَّضَقْنِإ و ُتَرَثتلا ُبكاَوَكْلا اَذِإَو ُتَّقَشُنِإ ْؤْسَرَطَفْلا ُءآمَسلا اذ

 ُوْوُبَْلااَذاَو ل تا طحارالا ارحب ٌتَراَصَف ِضْعَب ٌيِفاَهْضْعَ َحِيف « سرج

 تو سفن لك ىأ ٌسْفَن ُتَمِلع هيلع قِلْعاَمْوَدِإ ُباَوجَواَهنْوم تيار ' َبَلُم لش َرِثْعُب

 اهي اب ؛لقن كئاؤيب موشح كورا تيفال هوي رم و كار رك دنا هش

 ركن ل دآ دعب َكلَقَلَخ ُىِذَلا هئيَمَع ىتخ +9 مْيرُكْلا َتَبَرِب َكَرَعاَم رباك ُنآشنإلا
 َلدْْعُم كلم ٍدْيدْمَتَو ٍفِيفُحَتلاب (موكلَلَدََف ٍءاَضعالا َِلَس قْلَحْلا ىَوَتْسُم كَلَعَج ٌكْرَسَف
 َءَّش ٌةَدِئاَر ام ٍةَرْوَص ىآ ىف ىزخألا َنِم َلَوْطأ ٌلُجِرْوَآدُي ْتَسَيَل ٍهاَضْعآْلا َبِساَنَتُم قْلَحْلا

 ءاَرَجْلا «ؤنْيَدلا ةحَمْراَمُك ىأ َنْوُبّدكَت َلَب ىلاَعتْللا مركب راَريْغإْلا نع ٌعدر الك (مْوَكلَبْكَر

 هَل ؤَنْييِتَك هللا ىَلَع اًماَرك ْمُكِلاَمْعأب ةكبالملا َنِم 9 َنيِظِفحَل ْمُكَيَلَع ّنِإَو ٍلاَمْعآلا ىَلَع

 إو ةنَج 470 ميِعَن فل ْمِهِناَمِيإ ىف َنْيِقِواَّصلا َنِْمْوُمْلا َراَوُبآْلا نإ ؛ ُكيِيَج مز َنولَعْفَتاَم َنْوُمَلْعَي

 مز ِنيَّدلا مْوَي اَهُرَخ ٌلٌوُساقُيَو اَهَنْوُلَحُدَي اًهنْوْلْصُي ةقِرْحُم ران و ميج ىِفْل َراَفكْلا َراَجُمْلا

 ليزا مث نيو ٍنْيَذلا مْوْياَم َكَمَلُعأ َكبِرْدَأاَمَو : َنْيَجّرْخمُب ؛ بني هن مُهاَمَو ٍءاَدجْلا

 َعَقْنَمْلا ّرِم م ا دْيَش ٍسْفنْل سفن كلمتال مَْيَ وه ىأ عف عقرب مَ هيا مهعَت منْ مويا

 اًينّدلا فالجب هْيِف طّسْوتلا ْنّم ٌدَحَأ نكمي مل ىآ ِهّيِف ِهِْيَعَِرْمَآاَل «وؤملل ذئَمْوَي رْماْلاَو 3



 وجار عم 1 4817# راطفتالا ةروع درسوا يعز متفةلج, نادل الجر ييضنر رمق مرت نايك

 1 ميحرلا نمحرلا هللا مسب لو تايآ 19 لش لج هطراطقنا وروح

 يباب دبس بجدول( لح لب ابرك كول شو )كح لب را بست ع راتعروا اكس ذب ثدي ناهس بمدير رج

 لي اج ىد ئاعكا يرق بسج دوا( اة اب لل ىلا روشروا لير يش_ كس لك جوج دنس كيا بسر كل ل ردد كيا )كس ليي

 كتوك لو هر )اج ناج ضرب( ع اباوج كت راف وطخمم انف كس يلا وأ اذاءرلوب هرئزهسدرعركشللا مالك

 ةس زج سك (رفاك )! نانا( 2 سيئواوج )وكل اما هك ارواوك( لامعا دصتج نيس( كه ناب ضرب د4 تمي
 ( انف شدوجومدعي ل كالاع ) ايان وأدت ذس ل ( ع ايكوم نا رفاناكل ادد 1 )دجتاسس لس ركب دب اس اهكر للا ذ ليي اكونت
 < ررط ل وفود دجتاس ل دي رشتروا فيظخ )ياني ب ىلا ذتعا ترجي ( اي داني اضعالا حير دير رطل )ايل كل مكر روط ليف

 اما لش تروص لس( ومنا ب حس هسرمود كيا حس لب لا ايإي جتا, اك بر -ةسانب بس انت اضعاروا لتعم ثوان قريت نت
 ( كل امعا ةازيعالوم قس اانبت ( لكرافل ) متلكب ( جس فيي ذ ثنا ذب كل وجبس مرككس لا ) ليزك مايد فوج كك باح( سدا
 -لإث تنس اجوكل امغا( مانت ) بسس دابج لبن ررقمل_اونتكل ( كيه نكس ليا ) زم ( تش رفكس لامعا )لس او تكد دإي ب يروا

 ىلاو خس الج ) ئرزود ( رافك )راكد يقي دوا لوب لبي( تنج ل شم الب ( لومب سس لن نلامبا ةييسادج نسؤمم) كول كيت
 ( خرراغ )ر ماب حس ىلا هوروا زور لس ( لدي تمم ايق ( لح يت ركوب لاو لب س: )ل لم زبي للا وو كس لوم ل ( لآ

 تملك تم ايق لا ؟س اميكا زج ذوردول بس رتب وكس رجب ؟جساسيكء از زور هوك س رش( عي )كب وكيس ًاروا_هس لوم

 ا تولت تمارواكهلح_ د للك كل ل( حنت )ضرب سن ( موي وه ىاه ومي ) # ندابياه( ع ناش

 (-ج جركا ومب لاين درك اهييج كح دش طساواكاك لابد تن هج تكي كعسردد) لوم كشلا ذود

 - لن مزاوللب يفم_جهراهتسا ساس لوداتسااناجر حت سس ىذلاك وتوم . ترفتفا س١ 5 2و

 ايل يلو راعتسا_عس رك ذاكر اشتتا
 - ناجم ثيل ثلااكف ربت ,.ترشعب

 اكلك ومروبقاكل آلا بهدوك ري بج ناي < اناجوج تتفوك تجسد لامجاشرو_عسدارم لصف . سفن تملع
 < ايكايكن ايبا كل اكل وزب بسسس لف كى ل تروا اجو م مولعم يتركك ئذو لا نا [شس سنس ان لامعا

 وحس ترخاروا كي 1لم يريلعفوج لج وارم لايعاوو تس تمدق كيس ل ريما تاليا .ترخاو تمدقام

 ترخا اهو ريخ نم تمدق اج لوقت دوعن ءاروا ابعن ءارج انج ليث ةسدم لش هداراو تين قوقلايوج ل دارم لاما

 .اهدعب لمعت ةحلاص ةقدص نم

 هنايصع ىلع كارجو كعدخ ىئش ىائث_ب ربت كرغروا ب ءادتسييماهفتسا اه.كلرغام

 رواومب لوح كيان ى بلك [كيا كي حس انركن اي اضعا بستن ل بتتس ذوخ اء تس لادتك ا ظفار ركا . ثللدع
 ١ سا كبس نئاكءاضعا هس سود حررطاىا د لين ىلوجج تسبب حس بس انتهكس متاع دول رك لين رباب سيح[ وفوونرسفن لكي دن
 5-5 اني هيفصاي هيعوف تروص سم ىلا اوكن اسناد تدعي بلطمر#ب نوم ؤوخاب هس لودصر كا ظفليي نايس جس ايانب © زارنا



 !جارسمس معآ 4 87 جر اطفنإلا ةروساهرسُو رأي مس مترج نمل اوريو نا

 قد ؟ حس ورع وأ تي روصوأ( لوروأ اجعل سور لس كل ورعس لاك بي

 ةروص ءاشروا_ومورتاز امرواومرجت اسكس كبف نقال كيا نقوم سبل ركل لأ ةروص ىا ىف

 ىف كبكر فكلدع ىو: عررط ا ترابعييزقت-ايكيال لثألو لي تسلا سووا« نايك كبك < تنك

 :«يدان سدو لاعوتا سك فهزه ل تاك كييك دصلر عد .اهءاش ىتلا ةنسحلا ةبيجعلا روصلا نم ةروص ىا
 سن مايل سك لدع لق لتكس ا[ حي ترروصرسبتروا .روصلا ضعب ىف الصاح كن وك لاح كبك ىا
 مل سلو مسيل اك اج انباجوم الكت رادصتس بوم اهفتسا ىا ىف هك اكو يلاكشا لش

 نيبتاك مارك _لّثدا ارم حرراوج لاعفافرصركك تن ماهرايض راع سبأ ل ايفان امل لا- نولعفتام
 رواه اج اوك ااوب باي وبن لكل اع ىنطاب كس اع[ يارب الاف شك كيس اناج للا ديبب اكل وفود- سكت يفك لأ
 - نو تبل هيلي توك ا تس احب اود

 فكروعش نراقي مهروعش ناف ةظفحلا ةكئالملا هعمست كبلق هبرعشي ركذ لك_لي سارا فما
 بلقلا ماد امو اضيا ةظفحلا نع باغ ةيلكلاب روكذملا ىف كب اهذب كروعش نع كر كذ باغ اذا ىتح

 فكلاسلل قبي مل اذا الا لصحي ال ءانفلاو هللا ىفانفلا وه دوصقملا نال هللا نع ضرعم وهف ركذلا ىثلا تفعلي
 نا ال ركاذ قبي مل برقلا هل لصح اذاف هيف ايناف [ىلاعت هتاذ ىف اوحم نوكي نا وه برقلاو 5-5 خلارثاالو نيع

 1 .ركذملا ىف ىنفيو مدعني لب ةينينث الا ةتمالع ركاذلا ءاقب

 لمجرواه لامس دوري اهنولصي ميعنلاب رارب الا ىزاجيل ىا < نايياكج» لامعا باك راربالا نا
 - جس انلسم قر فناتسم

 البي ب ماقم 5ك ىلا» لوعفم مج نيدلا موياهروا لوا لوعفم فاكر وارث كا ردا رواجءارتبم يماهفتنسا اه
 مطابخ سالت سل ليئمولعم تردش كتم ايتو لذ: ي وتس كك لب دبتو مت مووروا راك عي

 هج و

 ا مويا< ري كف وزو ارم ل تروا ذوب روضوم موياتفل .كللمت ال موي

 < لدبءركن ا ردقمركذ ا لش

 -< لوم تزاجابهو.لئدك لا اوت عافش ك- ساس كلل ان لوكا ذقت .انيش
 7 نب شلل اسك اخ عسر أ هت اي دانك محرر لت # هللا لاين ينل. هّلل دموي رم الو

 فناذي تلفف لم نايمرد دواس ذاك ا زاجتو تمايق حررط كل ةتروس لكاروا لمتجر طف ا وروس ممم ممل :ثناب اطر

 -تلثيد

 بيرثبمي رى لوزن مث اكل ونود كل لا جس لامي ك تدع تبي يرومضم كر الا و روسروا موك روس وفلل اممم : لوزن ناش

 جس كذاك ناس آل تروم لا لو كس لحي نت لس راطفنا- كم وك



 8اس 1 487 ظراطفتالا ةروس,#”هرسأو راي ص مدلج, نت الجر يفت حررشو دج تنل

 ليم ترروس لسا انقرة اك # اكمل [ل ب لور دم ل يب تروم ليي ترج فراسحسبلا اذا :4 لرش
 ميش تايقر كج هررلوم تناك ىلإي نان كراسروا كح ليك اج ثدي دوي كس للا ارك اك سي لا كس لوردم
 بك [لي لوردنمسم ان حرر للا د جس ابد لوبد ل رك تلا بس لاب حس الس نا ردنا ىلاي تس هنتي هدري دوا اكو ما اكل زل

 -<- ناياكلعرم ديجي كس تميت لم تاي آنك رغد لاك
 كرقروا سرج لوم كرب من كن ع ز نش كذاك طمع سود كس تمم إي ي .تاردعب روبقلا اذاو كسآ

 :ة دقلح نيتي لكما يتاعح تع
 ليبأب زوي خيسا تا اك نا كس لاا كس لير خ آليت ورش مكعب كنا . سفن تمللاع

 اج آش اس بساكب سراوتداتجت اسكس بيت مان لامعا ىلاضاك رع # ذوي

 را زكر ول 1 دلفاقتاكن احا مخل راو رورم نسا وة لأوا !نلاسنا ا . ناسنالا اهي اس. :ىيسرفووخ نانا
 دوق ان. ىاوكيدج وك يكب ليك عو سا وترك ىل مرش كس تسرك ىلا فان كادوا ًنن رادرهتاس رف اك ارك نم ناامح ارو
 كيج ول ل ايدك مرك اكب د سرت ارسود هان نابح ا اكد او تكد وج ورك آش لاخي كلك ردا الكنب كا

 ان ات < لام كده د ىداز 1ىرول كلب ماج اك يوب كل تفرط كت د دق جر زكر كك باو

 -< ايه دب قروزك

 اكتساب لايك كر كبس تم كة فاما اكرمك شل للاي كلقلخ ىذلا............: برش كى بسرفروت ناسا

 هك دوم رك لا هسد تس نايفطور فل يا باو امرك لاددا جوبر ورغمب ملل سا تفاح نااسنادك تن
 هع تصب يأ ىك علا ذبل قل متو مدرك مكركو مو وأنيق ات تيس اي اند حساركهيع دوك فكل دوا نار سا تفرك
 زوج ل ءاضعاءاشخبدوجووكن امنا نس اج ايكروا ةعس لاك وطور وا كسر فووخ نبل ركب لص ؟عسسس تاغص كرد: كس كسور

 كلا كلا ضضروص كب سل كس زايقارج رك شت يرنو زوم ل ط اطنخ دوا خرازه -اشنخب بس انزيم ؟[ت سمك بأ كس تسرددنب
 د انبباج هو  اباني رتب حس لورادتاج بسوكن اهنا لوم تيثثك نكي_هك ر فلكي ور كر سلك قرف ور واد نا ع

 يم اكرم انا نبي رتب لما يكل ب .يامرف نم وجد ومنير اك ندب ف اص تمم او: تسر نايا ايي دانب لب ترروص كدب«: تس .تددك
 ٠ مكي انرسروا قسم كسا كانك لص

 ككيروا لوقو لاروو لوتس وكن . نوبذكتت لب الك ............:اهف جس اج اناج كج كس 1ك هلا رس اكن لانا
 اانا هاج رج كر صانع فل جس ايانب ول ا نسي ا لا تروا ايكن ب لموت هورك سب دات دوضووج ووك انا < 01

 كس ادف كل ث طاش كى ا لت وق ذرب دوا تخاسم نب رتب لكلا شي لب اقع كس لوداادناج مانقهس سود ايكوم سئ ديب نانا قت
 و تملك دثلا حاج كيج ركود وكت انامحاو تاءاعنا نارساكن انا. هق ياضاقت اكمل قت س_ ثني حش ملاذا لكي نر ميك
 كب احس لاادوخم لبن اه سد تءادايخا« اج باري راو هذاك الا لما سا اج ىو لفتح كح ياض قت اك ىل ناد
 ترجي كك لل لايع حررط كن ور زور لتتم م نقرب - لس لدبي نلاهسا مساج ىد تفاط ىى دب ليت يروا اجا



 000000 1 487 ططداطفنالا ةروص سورسأوراي بمن : لج نال اجر يقنع ررشو رست تناك

 رك ساتنب روا -اجرك كن ايعداك ازسو ءازج دوا لري ذب رواج تنك ا ز وكروت و انكر ليكن دعي ع باسحلا مول نانا

 لا كج الج لش بير زي تقام لا نانا( فاكر كب نا يمد لدلك ومايدج ل لتنال شمت كرم
 و لرع لس ار رواداز 1 ح لول داوم ؤ ٌقاطغاروا لذا تا نس لايخدايغب لس ا لام ازج اراد لراعي لمار ار

 -ه ايداع د طروا ف وني تا فاضلا

 ادن«والثبوكازسو باح مش .نيظفاحل مكيلع نا............: < قدوم اراك ر ل دئذ ار اسكن اانا

 رقم رار رار تارت د < اذوجي لل اني راهب رت لل سس بر هداه انذب شق رف لوك تس ىلا قانا
 تار 117 قرايموم كس 3 < رك ة راكي روكل معا بسس داب قىراديناحرجت قرإل وج - لإ 17

 ,لابزكم كح لج اء يد ذو#ر اكس ىلإ رتل هس داسيب دوج اب كس مامتمار دق ل ادك < لايخ اراب اير < روم طبتم

 لكى لهن راد تئايد تييابن تمس رفيل_او تلك هوس رانك لكي ارباح اكن لادوا كس لت 1غ اسك لا لامن ضو
 ناو نيل رلأاب كاب تن عيال ا تي افراغ نال مع روارعإب تبح لاذ ىلسأأ 00000 ناتياعدور

 - لوب ةيسدرك يرول ر ىلوج نفاوم ايفر دل هيك  كروخ توشر- لوم ةيسدركت اجار طلس الفك يش
 ناارمجي - < نانببما لاق لاورراكملمب ىنلا كس سا لين تالي هت لوي دونك الخا كراس لم اكض مغ 07
 شوو كل جسد ررط لات سس ترب شن لاعرم مكرج و تر رالطا كت نالارلمت لس ناشاوك وتشرف

 ناك لا-تابددكم اكس تبنى نو تبر مولعم يل لاحاك تمن كل وكول ل تأ < قتراج ىك لاك اك توم
 د كير زكى كس ليفت كل م قوروسروا فوك روم لوم دنب مقل مكر كذلك -اتبر سيل مك رواد تولبب لوك دادمد

 ترم مولع ويسر اظن لكي . نولعفتام نوملعيي ...........:باتب رك اسس وتشرف لاح لاك اكن امنا
 لولد كسعتس بأ صرصخم اير[. انؤم مولخ سس ثيي د يأ نكي قار لس نايت ارك بتل اح لوك كن امنا

 نان - بس ولدفلا فصلي يبلق ل ارعا ضير نين ومب فقاو سس لامعا فطار دوا رج الدو نم لد ولت دبا لاح ضبا

 ركؤ_ تح لبو طفح ج شرك ليا رفداشما ن# مركاروضت جس لاوقتل عروضوم ثم دع سس وبما لع لش هر سدود

 ككل اوحا ضبا انو ليم ولعم لأ لاح اكل ولد اوم اجاب نب حس للا نايس كعب لبي تليظف جرو تس ىلج
 رايد زي زعلا ربع عي زيرمت تع باو كري مز لكك كس اح[ ةحارص لبي ثيي د احا انج د جس نكي وم لون لاسر لكلا

 - اجه لتمجام لو داتا قود يرو ثيدحرلا نايل هس ىلا قودي دارسا كس متل لع

 تس لابو ل وم لوتضأرسروا كمتلب لع تنج . ميعت ىفل رارب الا نام. :ج 1 اددابب لكل ارواعشج
 باذع 2 كل شيمب لاكوم لاع اك خرذود قم ؟ لوم ايكت حار لمت نرو همر سيكل وكاك ذاب نب وتمت يدلك

 ؟ لو مايكازم لمحو رو كح لمار لوكى دلك حب كي خدم لظاو لطب سا شوا كس لان حس نر ذوو كك كاب هن مانت
 ا تري جوس انكم قع 1ل بيل م تدرك لتر وار وص تردش اكل ذا زس كى ادوار ذود شي .تللارداامو

 ركراكل القتشساوريصتروا_ كلغ آن ماكي كالي ايوا ءاشوخ« كج اع لوو قع 1 ليك يي ب حرر ى رول تيك كن لد كانلو#

 اا الج ل ىو فب لح لحن وهاك لع عش بسكب



 ا4جارسم تب[ 4 87 ]جر اطغنالا ةروسءاهرسُورا م ل لج» نال الجرف حرر دمج رت نارك

 اكدتلا ايدو ًاروز :رثااب لوا كك اهب ست لاا انت شاول ا ومش لاي كك لابو ٠ أ .. كللمتالموي

 كلوا شداب لعيد سكيس حقي كوم اخوك تي رع ل الف سرك دربك دوا ةساج جك ه7 10 12 شارك سد ايا الأ اذ

 د تم ار آل للطن عنبش اور ان رب ركوناكاق ًارواري دالوا راكي اي لام واي اياعد لكنا

 - لعد كى رد اوزيل دئاد ىتيعو كت عاف _ اكد ماكو ا حررطرب

 2: ليل تس ركل قمار اك خو ترضخت مكاتب ادب ترم ...........: مالكم صارخ
 اذاو ترطفنا ءامسلا اذاو تروك سمشلا اذا ءرقيلف نيع ىار هناك ةمايقلا موي ىلا رظني نا ةرس نسمه

 .تقشلا ءامسلا

 لس حيو اقشناوراطفناورمو وروسك يس اج اج اهانجت دررط كو لكلمات ضب: 22

 < ايلا اكيتتر ىحرطووخ سا كنان :اركك- هاج شح اسارع ايل بسكن اذادكهس ب لصاع اك ثكرظنم ىكتسايق
 سا ناار 31 الرع ترروصتو لك اضع او مرتب سس تروا اخت دوج و هسا فس لشد جساب د تسد ديت سلس مك ركب سد نيس ا هدد
 رايت لسلك رت قاس لك اس ىئالاو نس رك فاضنا هوك تنجب لل لا هد-<س [مرل ل اراكدرورياكل اك لوك ل كل

 كيا كى ياوج له * راو تنايدراو بناجر تحمل اوك واجبي داجايك راكي دوك تسكرتو لأدب كيا أ كساس ىراج لك
 لن وس الاد هس آفعاس قش نام ارمدد لي انيق ؟س كح لكراموط اراسيب لي لن جس درك ردد لمن تان لاما لا
 تحرر لسوف لك وك ونتبيصمر اب لس كارول خر زود ناب اك ول دبروا لا تر وص كت ررشكو لمت كنج لج اك وبي
 -كح لوم ل يدق كس شات ارايتغا راسك نب لم داب كلل وكر ور للا 3

 ةرطق لخبر فشخ ءاعبسلا نع رطل كدت هللا نيت تركيا تير نيد دون ظيووت ناو

 -بل_ لكك نايلي مارب سدا دخت كل ورطقروا تارطقلس لرب طنا كح ذر راطفن ا روم . ةنسح

 تيابن لش لاح الصاراضقت.ارواربق ارماكب اس اوراردنا كس لامتا_ نيظفاحل مكيللع نا وتس يرو طا



 ساحات 1 4 873 نيففطملا قر وما“ ءرسُأو داي 4 متخرج, نلف ريفا رواج رت نما
: 7 

 2 يع 52 رم قب ع

 ةيا نت 0

 5 ميجا ن نمْحّرلا هللا مشب

 سانلا نب أ ىَلعاَولاَتكا اذا َنْيِذّْلا 37 تلعب 0 أ باَدَع ةَمِلَك ُلْيَو

 نْوْصقْنَي ةونْوُوِسْحُي هلو ىآ ْمُهوُنْرَوْوَأ ْمُهلاَولاك ىأ ْمُهَوَلاَكاَذَِو ليل 0
 وهو ِهْيِف أ 0) ميِظَع مو 6و ولعن مْ كلو ُنَقتَب نط حييت ُماَهَْيسالا نْرَولاوَأَل

 «َنْيِّلعْل َبَرل ْمِهِرْرُبُتْنِم سانلا موُقَي َنْو ره ياقمر رحم نم ْلَدَب موي َِمِيَِل مْ
 ىف ٍراَفكْلا لاَمْعَأ بنك ْىَأ ِراَجْفْلا بلتك ّنِإ حالك ارجو ِهباَسِحَو ِهرْمَأ لجأ ُئالَحلا

 ٍةَعباَسلا ٍضْرآلا َلَفَسَأ ٌناَكَم ّوُه َلْيقَو ٍةرَمكْلاَو نْيِطاَيَشلا ِلاَمْعأل عِماَج ٌباَتك َوْهَلَيِق «ءونيجب

 يو موْْخَم ومْوُفْرَم ٌبتك نْيَجِس ُباَتِكاَم (موُنْيجساَم ٌكلذآآَمَو ٠ هدوم سلا ُلَحَم َوُهَ
 ب ُبّذَكُياَمَو َنْييَذُكملَ كابي لَدَب ِاَرَحْلا ويلا ويب َن ويك َنيِذَّلا و َنْيبّذَكَملل ٍلِئَمَْي

2 31 

 طاضأ لاق َناَرُقلا اًنتليا ِهّْيَلَع ىلشتاَذإ فلاب هَعْبِص 40قمثأ ب ٍدَحْلا ٍرٍواَجَتُم دن لم

 ٌرجَرَو خا در الك شكلا ةزاطشإ طلاب ؤطسأ عل انبرق ثرلوش ئيل ثاياكسجلا يونيو

 ٌيِصاَعَمْلا َنِم , ©) نوبي اوناكام هَ ْمِهبْوَلُق ىلع بلع َناَ هكسّلَي كلذ ُمِهِلوَقَْل

 مهلك كن رزالف مووبْوُجْحَمْل ةميقلا َمْوَي ٍلِقَمْؤَي ْمهَبَر ْنَع ْمُهّْنإ اً الك ٍءاَدٌصلاَكَوُمَ
 هب متنك ُىِذَّلا ِباَّذَعْلا يأ اذه مهل لاق مك ةقرخملا رد ولاة هو يحج اوُلاَصَل

 فل ْمِهِناَمُيإ ِْف َنْيِقِداّصلا َنْييِمْوُمْلا ٍلاَمْعَأ بنتك ىأ ر راَرُبآْلا ّبتك َّنإ نحالك همز ربِ

 ىف ٌناَكَم َرُه َلْيِقَو ِنْيلَقتلا َيِنِمْومَو ةَكئالَمْلاَنِم ٍرْيَحْلا ِلاَمْعَآِل عِماَج ٌباَتكَوُه َلْيِ «م) َنيِيْلِع



 "ارت آ 487 ) نيففطملا ةروساا سيو هما_ متفرلج» نيام ريبختىرشورمج 2 نالاك
 «[مؤه وف رم بتك ره دلع بابا «مؤَنرْيْلِعاَم َكَمَلْعأ كذآ آَمَو ٍشْرَعْلا َتْحَن ِةعباّسلا ٍءاَمّسلا

 ٍررْسلا ِتِباَرآْلا ىلع ِةنَج 07و معَ ذ ىف َراَربالا َّنإ ٍةكِئالَمْلا َنِم منوم ُهُدَهشُي مْونحَم

 معنتلاَةَحْهَب ونيل ٌةَّرْضَن | مِهصْوجُو يف ُفرْعَت مْيِْنل َنِياَوُطْعاَم (مؤَنْورُظَنَي ٍلاَحجلا ىن
 مهل هَمْمَح ُكْفَياَل اَهئانِإ ىلَع «[دؤم وَحُم ِسْنَّدلا نم ٍةَصِلاَحِر مح قْيِجَر ْنِم َنْوَقْسُي ُهَنْسْحَو
 نيج سف ايلف كلذ ِفَو سيل حيرة حولت برطرمجا ىأ شلش اه
 هَبَصَنَف انْيَع هلوَبَرسَف ع هكييشت ْنِم هب حزما أ هجاَرمَو ىَلاَعت هللا ٍةَعاَط ىلإ ٍةَرَداَبُمْلاباَوبَعرَيْلَ

 اًوُمَرَجأ َنْي يذلا َّنِإ لي ىلغم بَرْغَم َنْمضْوأ اهم ىأ ©مونْؤُرَُمْلا اهب ُبَرضُما ٌدَقَم حَدماب

 مهب ءاَرهِتْسا (ْركَحْصَي اًمه ٍوُْحْنَو لابو ٍراَمَعك اًونَما َنيَِّلا َنِم اًوناك ٍهِوْحْنُو ٍلْهَج باك

 ِبِحاَحْلاَو ِنْمَحْلاِ َنْيِنِمْؤُمْلا ىلإ َنْوُمِرْحُمْلا ٌرْمِشَي أ (-) َنْوُرَماََعي مهب َنْونِمْومْلا يأ اَوُرَما َذإَو
 هركذب نيج نيهكَة هَ ينو (9نيهكف ١ اولا مهله ىلإ اوم اًوُعَجَر 1َوُبْلَقلا اَذإَو ٌءاَرْهَتْسإ

 يلع هللا ىَلَص دمحم ْمهِناَمْيإ بو َنُولاَصل ِءاَلْوَ َنِاَولاَق َننمْوُمل اور ْمُهْواَر اذَِو َنْينبْوُملا

 ْ ىتح ملمع ْمُهَل ©0نيظفَح َنْيِمْؤمل ىلع ْمِهّيَلَع ٍرَذُكل يآ ُوُلِسْرَأآَمَو ىلاعَت لاق مّلَسَ
 ىَلَع ()َنْوْكَحْضَي راَفكْلا َنِماَوْنَما َنْيِْلا مَ َمْوَي ىآ َمُوَيْلاَف ْمهِحِلاَصَم ىلإ ْمُهوُدُرَ
 مهني نْوْكَحْضَيف نْوَْذَعُيْمُهَوِراَفَُكْلا ىلإ ٌمِهِلِزاَنْم ِْم (هيْوُوْظْنَي ِنَحلا ىب لبر

 ١ 2 در ونادى ىف ليما لك يطق وب وو م مل اق ى. ررج وقرر د م

. 
 م

 لإ تاي 194 لبث لاس يشد إي هيك ن يف ور وسم

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بج كَ ل كس لاو نحرك وك ع لل يان( جس مانا كى داد كمن ايس باع )سيلا مث 0 مر

 لنا( < مهلاول اكيزقتك مه ولاك )كي انوكنلا بج وا ليي( بالاردن سان( نم“ ىلع) ع لولو

 نالماك اكل وكول ناك < قش ماهظتسا )يك( ليورك وكب لول ب. [) ليدانحك ( جس مهلا ونز ويزن ك .مهونزو) ليد
 لاا ذاع لديه 0 مويل ي)زور لت ل ند( ل تم ايف ) تفس ذب كيأ لم اج كس هدئز هدابود ووك أ( نقي )
 شرب ىكشا قولكم ارق ) نع اسكس نابلاعلا برك لبث اج كس رك( حس لورق يا ) قد آم انت( جس نوث وعما بص [:ا6
 را نايطيشير هس ايكءابك )6س ل لمع ناترمان لامعا اكل وكول (رفاك )راكد (انيقي) سئ زكرب ( 2 ك- لصروا باك اح
 مولخمإكي ردا( بس. انب درا اروا لنا لاهجج سلك يابن كس ناخذ لي زق اسمك يو تدك تروا« لامن ا ريفد اك ورفاك



 ”*جاربأتيآ 480 نيففطملا ةروما رودي 1“ مت دلج» نيل الج يف حرث هج رت نيا
 زوروج لوب ىلارف ب لسلاول الط ور اس رفداوماكل( ربم) ناش فيا دو تس زججايك( مخ لامع اذوماحكر ثم ) نيجسس كس

 خي اكلابه )وم مري ءوم الاد نسر ذك دعوت جساتااث#ى دالك( عس نيبذكسلا جس لدب نيذلا )2 ل ايالطجوكت مق
 للي فوم لن سولكاوج ل لت اب دنس يس يك ايدك ويقلل ىلاج شنب ( نا آت ) تاي [ىرامت اسك للا بج( <
 نادي ( عس شي ؤ ثمنا رب تاب لا كن لا ) لييبا ذرب( لايئابكتت ف اريءعس ياك هراطسا/ي هروطسا ريطاسا) ل لآ
 نيا فولي( نيتي ) سيلا ذلج( ليج لاماك ل وجالس )كل امغا حس نلا( جس ايكتاجج رك ة بل جلس ايكو ب فكن ب سول كس
 ( ل 1 قك ك3 طدر م( لس نب از مور كح راديو كدت )لح ل ايا كدر( ( ندكس تمايق ) زور ل اكس ءاكدددي

 كوول ديت (نيقتي) ليت ايبا ذكر تنس تس رك يانج مك جس ( بااذع) قل اا( تب نار حن اهو لكاو

 -ترتءاكل اعغاتتا كس تانجو امناء وتشرف اياك )كس د لش نييلع( تنسان لاما هس له دادناميا )مان لامعا

 < زج ايكممان لارعااوماصكر ل نيييطع كس مولتن وأي اا دباس لدا آل فاس اهك فس لتر وا
 لون يسوع وج لم( تنج) شاش 1 كدب كول كي بشل لإ ء ل تح( عش رن) ب رقم نسم ع رقواوما يك( م0 ناش كاعد

 م 0 ل . آلم لربج كس كاان! كل ار تككد تا( كنف لري نعد ويظل لد اعمر( تحرم )

 07 ذل رس( رقت فام ل ام) باارث لوم قرع تل هس نجي كنا كه اك وحن( قلو ردوا كانو
 ىف كت لب ساوك وكول ضال روا ( لك 2 1كم كك قم لل لا ده كس عر م ) (و: لتس اه لا( ل ساو خو رب

 لالا لج ) لوم حمس( ثدالم) لزم 1ك سارا( ثيم يأ فرط كى راد رف كدتلا ضنا ذهل) ساي

 نيم نم ب رسفيإإ ل اهنسه ف اهب) كل لي دنب برش لش( ع بوصتني سس ردقم حرض انج اهيا( <
 انا قازاكنا) كل كاش تا( هيو لال رام )3 لولاو نامي اود( رينو لوبا: بج ) تس مب كونج( ذنب

 7 1 كل و ا 1 ال

 له تءارق كلا ) ك2 تس لايك ايل ل وون ( تل 1. ) 2 اجوكل ورم ةييسا بيدا( كت ةس كاد ليك 1ك كس لسانا قا

 ليي رب للة نبقي لو يلة كبك ب تبي 0 ؛م ) بجرروا( كح 2 كلذ اكن بجو مدجتا سكس بج نسي هكسف

 عع عج سبل راك ن اركي( نيتؤم ) نا ( رافك.) ي هلكالاح ( عبس داشرا اكلات نق تس بو لك سال نامبا ب قيمت )
 راد كايا( زور لس تمايق ) جن اوس لب درب فرط ىك راسم خيا ونال كل كس لاعب ميك » كل امعأ لس نااروا نوئارلس)

 كح لاح لوب ب اذعالتبوجور افكت تلك يسا) ك2 لون جس دوك د( ل تنج )ب لول هس كح لوم تنجب لورفاك
 -اط( لص )ل دب بوث اكتلس نيس اوكرافكق او( كح تس. .كاهنج رب نلا باين در افك رطل تك ليست عررط ى ارم د افك و

 ركاوريغو ليو مكث تك ين انج جس. ءادتبم ل ب تروص كوم روفر لكي ادد .ليو---0- 52

 - راق بصف لل ترروص كفو( فرتم ب ىف اضم ني وم اج كك بصن رج رك < اتوج رام خلد لبن نلا دق لوم فام

 رك خرا ىلاعم وفود _ لوم تنذاسم كلاس ل ام لاربكى لح ىكم ناكىداداك ردد ليددوا ورتفت ال مكليو هج

 و ناو
 ىنشلا ىا فيفطلا نود -<:ام الوب ك_ىارهقت نكن ييفط_انركوك يب لوا يسن ننس فييفط" . نيففطملا

 لايتكااي_< تاج الوبر ل ونود هيلعو هنم تلتكا < نم ث“ ىلعارثلوقب سائلا ئلع اول اتكا اذا .ةلقل ةفانتلا



 مسالا تمن آ ١٠19 نيففطملا ةروس:ا“ءرسأو را "ورع مقا رلج» نا الجر يضر شد سمت رت نا

 سانلا ىلع ناجع دارمانركل وصراك اس أ: قت” انياوج م لوول -.ايكيال ىلع لاح رم لماحت فخ“

 - ركل( سيخ روز اوم لكي نزف رعي لام ىلع رم لاذ 0

 مزق اي هس لل مك اوروفرس ريم بوصل يه ريو عسانا فوزي وذا للفم .مع ولاك

 ْ هس اهكايددكم اقتم ماقال يلا ف اضمك كف ذع ا فاضم جس مهليكم اؤلاك وا
 فرط كن وتاب وو لب سا نكي < 2 - نقل نم نط_ 8-2 3للب ستلا د يرح الا .نظيالا

 مكي سدس لئالساع كن 4200 راثكرد رو نيف لل تم يق فا_< ايكايال نيل كس فس رك راشا

 -< ل62 هذ ارؤ كاك اكتم يقءدوخةساج قلن دقي

 5 رلمراشا فرط دع كس راف .ثلئلوا

 تع آلا لدعوات كلاس تأ رةجنانج سل دلع مويايروا بون نوثوعبم_ . موقي موي

 قت للك لن تاخغلابم لع تحن اميل ل رك وكت لا نيملاعلا ب ررواؤتك مويروا نظاتفلروا بجترواراكلا لج
 ىلع رم الا سيل ىا ب السوم قرت ذو عردردهكي رواه قرورضافققو لكي حس ب لاك لا جس افق تس مالك نس اح
 -6 اج ايكف ورب لا ل تروض لا هيلع مهاه

 تكاتك اي آش مز اطسفنل ىئشلا تسيف رظ كات اناء فو ذم فاض لامعا نرسم . راججفملا باتك
 فرظر قاوم ب قنطق ثم اي ترب نلت انكر وا كوم ءزجلل لكما تسيف رظرمجي و اجايلدارمدم نلارعا رك ساببب كش بتك
 ا( شام ديقاك وراكدبو ناي يشوج جس ىككماناكم اتم لتاخ كي نيترو كوم وتك لامعا فرطظنإي تانك

 م ل قش تمم اذعو ناني لاك ف اص شم ب ريثك راجفلا باتك للبلاك ن ديب . موقرم باتك
 < مان لامئاب اري كل دج ضرب تنك دو

 دهس هاذ ترفصت اب يقوم اي ح_ سصصق فمي . نيذلا

 ١ ليث كلو ثيك كل ئاند لت (ررط حا لإ راكهبس كس نا[ررط ل لاو لش“ . ريطاس -
 تمرثك كم اكلك اوم مولخم ساحب دجتاس كس ءاروي شت ءارتع رود هواط ل صفت لب تك كل كز نير . نار

 -< لاج كلر هرواهجس اناج [ف زب بلق رك كانك يانج - ماكس رب اي لوم ماكنا هوواوف جس اناجو/ اديب لك كيا حس
 ب ايكايكريجتس انافلاك هللا مهخروا هللا عبط لب ل تاي رسوداكل

 كيلا رادي د لولوج نكي نب ةدلع املاك راب تيدر 2 نينه لق اشم ال بلل امماما .نوبوجحمل

 لوب تدري سلا و كك بو نربوجحمل مهبر ةمارك نع قاب لو كا ردقم فاضموو لج تس كر اكل

 ل اي

 كبار مدنلبا ماقدئلب رلى نيشلثو نيرشع_< لد ررفمق تفك ا سفيصكس خت مام لا .نييلع ىفل
 ل تك نيل اجو كة سو ببح

 ب لاب لاح هك لوناد# نج تك متسول ا هكيرا . كلئارا

 جساس اب روم ة ضنا ب لو ل بولا .ف رعت



 '-751,أتعأ 48 )ف نيففطملا : ةروسب "هربوا م متل ناجي دمج رت نلابك

 نم راهنارج رك ليو روس-اجوم لاتدبش اك زم [ل ب ناء قصروا لن لوم قل لزج دن لع ١ موعخم
 دع دارم لوب ركب ب ارشروا« لوم كرم ليث لولايب 0 لئئوارص انركربسرب نا نكي بايك يامرف رمخ

 جامد كد كدب ةييب ارش دوا ل تح همتاخٌل اكد يئانج_جسدارعربم كد م هماتخ
 دهس نير تب قوم ىلا مسرروا ارم قوم ىلاسففرك سيت . سفانتيلف
 - مات ايكو داش فرط كل ما نر .هجازمو

 تورت, ّلركاوب فيس سج كسر كراج لاو جوج يس دارمدتج كتل هعفر و“ “ همنس جدد عينست نم

 ب رشيإب جل لب هللا دابع اهب برشي دج نمل . اهب برشي-ةساج آلا لش لوني سلا ٌقباطمكس

 هيف كدر لابع رق ج ويررلاج برس عرعر ةحافاباتاتا اني 0 ذتلي.. ا

 - كاتس اب لاب سلاخوك برقم كتاب لالي ركل مستر بار وتنهي لضم
 - < نومضاىلسلل_س نيم ار - هس كذاك ن اجر جيرعإ كس دارا اومرجا نيذلا نا

 -<-: اجاب وله س اكتمروا سايد .نوزماغتي

 لح لوم لف قي قسم ورف اكدوا ىدنلب ياك“ . نيهكف
 <. اهئ كارب لونارلس/ل ورفاكة ادخن .اولسرا امو

 ليئورطخاك ايتلا_لئويك_ ع للك ررتكي لابي ل نس كم دقمرم ءادتمروا ع بوصنايسس نوكحضبب . مويلاف
 -<- ثا اجانبكم اق ديز رادلا ىف لم لاك رادلا ىف ماق ديز ف اظ <

 انسانا, ىردقم لوقرواح_ بوصنم الرعب كس راج فزع السوم قلت نورظني يما التي .بوث له

 لمت ولما ضر رافكلا ىزوج له نورظني لوب ترابي زفت لب تروص لبر وا رافكلا بوث له نولوقي ىا ب

 د لإ تعذر كس لمادا لع ءاثوك مال ىلاسك ةزتروا_ لين تكس هفناتم

 لدع لي تمم ايقلكوج دوا ع نايباكل اغا تاب قبل ب في فطت قوس لا حررط ىك قوس لبى أ. :تايآ طار
 روش كل كح لولاو فل نات يي لاس ميل كف اصناا للي لون ان ديتاسكس مادتنتا حس تريصوصخ ل سا كرب فاصناو

 -قدامر فري رشريعو لش تروس

 نابع نيا لوم لذات نيففطملل ليوم لي رلسلس ارب اك تس قرف لب لق سانتي هب لل :تاباور

 ل رغم ار روم مولقش سس ناايب ئادنا كس تروس ن لكس جس ايل نام لو ادد ربع رمان تن[ نوط

 ركن ايب وقل ونود ن#رسغا_ لع تحت لاو لب كن لوزن ناانوكخ اوم لايم انت باتص تس ار ضحوا جس لوم لاذ ان لم تالاع لات
 - ل يد

 بار روا- ل ىلومديق اور كر انك اج  لدقبط ليو قاس نب ذاك ين ترف ابابا . نسيج
 525 جاب تك ةدانقو بصل هس يداك كاحآ ل ف استي كس شرع نت دواس جي هس ننال ا

 . هس دارمفرشرواولع لانتنا اكل ون تك ىلاعم لبا ضتروا يك قرد يدا تناك ماس دارم لعلاقات



 م حار تي 48 ]ط نيففطملا ةروس”"«رسموراي هو مرن, نال العر سفناحر رشوان نياك

 بات ناف ءادوس ةتككن هبلق ىف تتكن ابنذ بنذا اذا دبعلا نا لك جس تاور روفرعس رجالا نار لب

 .نآرقلا ىف هللا ركذ ىذلا نارلا كلذف هبلق اوملعت ىتح تداز داع ناو هبلق لقص رفغتساو عزفو
 كّقويدقلاذ لع لال جي بلماك موتخمروا رمخلا قيحرلا ك- لة اءرقزوخس نا .كلسم همادخ

 ْ - كوم اكلم

 ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا نوكي ادب امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ ادب نيدلا نا ب ل“ ثيدع_ نيهكف

 نا رامح فيج نم نتنا مهيف ملاعلاايكيارثروا ةم الا نم لذا مهيف نهوملا نوكي هك ايكيا فروا .رمجللا ىلع
 ل لوم ورسس يوم ركود لسور اك ما ل تر 1

 كدجتاب لع لقا يس ندب -اجازا لترا دقم ذب لوي تج قرت الاو فدان 5 . نيففطملل ليو : 3 4 +٠٠
 ك ىل وك اايك# ناك تكرج اترك الكت ولورا بس للا تس ىلا جس انئب اجا ثلا وحنا ذوحت سس صح دادي رك اكد لافص
 دتاما فاض دي فدي كش مكارى جس انام همركوب هاتين احذ قوافل ر واب ل [قراذاب دسك ير لسلس
 ضال رفا لوبا

 ناد ع لاب نيل ارول نق نيا تس لورسودرج ركل ا : جس اع لوم تييناسيروا كربار لق

 لام ةيوإ لانك بازل تارا شل نو قنا حب ل كى كل زو حاولا لأ جيو وتلا تس رلاا ناي
 را لادلس لساو ل ركع تيياعر فالغرب -م راك ساو تباع رت صوورواهس رش تيياصد له .رسود ول لد

 ل ا ل تام سفن ىلازيلا روي لكتب دوا جس لائرسود جس بيتا

 كل نق اح ايا نو قط لكوكب نيمو وردوا والعكس للزي اهت رار يان وداي لدي ماصوصخروا لب برع

 - سامو مولحم [قتسم ىلارب كل وفول اند عايل يار فرك كنان اةحارصر[ وقل وفود لارا يان ليث ىلا
 ' دهس داشرا لد ثيدع

 دلل زنا اهويغبا مك يو مهتم يلع هللا لزج ل رك ليعلا نكست صنت يدع

 اوعنم الا ليكل اوففطت الو كرلا مهيف انتف الا ةشحافلا مهيف ترهظامو رقفلا مهيفانتف الا

 رطقلا مهنم سبح الا ةاوكزلا اوعنم الو نينسلا !و ذحناو تابنلا
 ماك ارواهس اي درك طلسم ن فلا < لاعتس لكسب م أ لي لوما ديب لصلدب ل لق ابئراي لت ابار. ..:مج 2

 6 00 لكل لا بس لاج لي اخ ود رك ل راع نمار رقم ذ_ ركل قلق ىلا

 3ك لاح ومنب شراب ح ةييس دش 3 9 رواج لاج قاس اقروا

 اني دبس اسحاك لل رفو ىف وقم قروب لش روض دفا اوك تممايق.ل اندم لكل ايخاكس ا سيرك قي خلا نظسالا
 20100111 انج اكمل اع لكى ب ساكس ايل يك سا ناداذب وكن دك تمايقروا سرك تلت ىملا كم قلع

 -ك لوب دعي ماكس باع با كرو! سس اج ايل تنقو كي



 مسايا ت1 4 8 نيففطملا ةروم.”ءرسو را 3 متفرج, ني الجر هيض ررشورمج تناك

 دعب دارج ايدكس ليك ناكبي .راجفلا باك ناالك............:؟تس لابآروا<سايل يت
 سان ارورض داك يروا لصيف انقل كم بانو رضاع كل كس كد باو نع اسكس ادضوكن ارواك ليك اب ثدحن قت لال
 - لو كرك ركب ترف لش ستاد ةئيسا ان لامعا لس لودي لول بسك كس يئاروا

 جر هس م اكروا م انس لدغة ود ل لنج رف كيا ل كس شا لش لك كس لن جس فوت اس نجس نيجس

 مولعميسس تاياور ضبروا_< زايقنا لم لومان لامعا تس لت لإ يس داكذ تاناشندوا تامالعدي نلا نلتاك اهلل لب زن وفك
 ل جيك قياس نم زمام هك سي ار كلم ل ّلاج كل زبك حراودا كرافكل ورك سانام

 ساروا راكثااكتسدككو تدق كى اروا فاصناو لدعاس لاروا تيوب شارون اكتم ايق كلم . ميثا دتعم لك
 هج وم ىئردق لت قري درب لوم انك جسر جاظدعب كسداكلا

 نو لن س12 كى ليي كال قلت اب كاك انبكر كن اتقن كتارا نا آ 1رقنايبا نتن .نيل رالاريطاسا
 ؟ناباةاوذدؤى نوثارقاروا سولطأ لا مج الجبير ركل قلت نوبنا تق لاينابك لاي

 ناونانفاء وكسب تقتل لوو راهن اد رقت نار لب الك... : هس لك "باك شان نأ رو
 كل لا حايك جت حررط كرو رب لولد كس نافذ وم اان لال يح لاخا س#
 بج ه دن مكسات آلي ثيي دعك اهيدج_.اتزم لاك جي لود 1 اكونااكص تأ انج لج ىف [رظنن اسفا ككل مت ب زورفا تقيقت ل بأ
 هدنب لوج لوج تدوس اماج ثم ناشنهو ولج ايل ركب لوو ركا ن ليا_ هس اناج كلي لوكس سارظقف ايس ليا نجس اترك انك ل وك
 ى رنيم كارب لاا ءىدب سوك اروا_<س احاج ئي هايس لكلاب لد اك ارك قت اك اج انليجيروااتعذي لتقف د - اك اج اترك انك

 ل للعب لاري دوا لام نب لا لاعب لطرظنى ل رع لاو 8” لاهي تبو تحفر تعذب اوي ملل تلاع لك

 اظفحا مهللا_نث لامه ررلومبلسريلكلايتيادو لم ولل مث لش تلا كابر طخ ل ناد يملك جس ييدعقاو<س لاجد# ليد
 كتاب ةلكهتلا ب كس ىا- لل لك مغر لكلاب لوكس نا تسرك سس رك تار كا يكوم قم ككل اعاك ولاد فس النجا .اهنم

 -لو بءاثا لاذ

 وكن وول كيك ف شوج اكى إل ار ادي دل اموم نراقب ماها خيسا هاو ذكي ذلككورال ات . مست! السك

 - كة اجايانبهرتكاك ٌئرذودوكن اللب - لدم سوار ارت وكي فرصروا كس لئر مدرك نقي تاكد يب حس لاو لسع

 | روج نالعأا ٌعرانت هس لوراك ولك حب - لوداكدب , قارب الا بانك نا الك... :؟عس لابكردا < ايك تا“

 2س لور سس نييك يبل راوراروا تان لاما كس لوليتا لزج تاب ناك اجو لامك مهنا اكل ورب لنا كنس

 قلتلي اوراس رداد كل اج اي تاءاقن سا يساري كيسا كر لوادر كن بي.
 د لي قدي ذي مق ادرا كنار قمل ابج بس عيب هس لب نام آل يقاس نتاع عب سس ناار

 لش تلج - لل حسد لابوك ك تنك دان لامعا لس نات عع دنب برقم يش رف برقم نوبرقملا هدهشي



 وجار[ 483 نيففطملا ةروص, "رو راي هد مفتر لج, نمي اج ريض رش نا

 نلت نر تكد نازوج كنار كل را لشسروالح لوم ور سميسس ريس كرم انمروا ىلا راد درك هير ىو يتسم ارب
 رخل ازا ل رم دبا هوا و كن او: قت لتمر تريب ارو لول مرتكم بحر

 00 تاه لاكي ولاو ضب بج باري كس برلظمب إي دوا 001 دقو
 - وم لول رم لم 2 لادتروا لوب عمد روارشل اذابة جي شدا« لا راكرحب كوب ب لي ل مةجررط لكل وبارشال اين د- ل

 اك ررطخم ام دم

 ملال وم قال ىلا روم لابس ارث رك لومي ليتات قال ول بار دك ايند كت“ .سفاستيلف كلذ ىفو
 كس لب اج كبت أ لس تحس لوراكب سلط

 لرؤترمل ةكوو 0-5 0 ا 7 1 ل مينست نم هجازمو

 لوم لري 1 بارك ناو ريغو بالك رعر دلل - لكك اج ىر وفلل لك اوكا ربطروا كس بار

 ايا لع تر 1 اكوجاب لمست رطوج اك وك لدب وكيت شاي د . اوه رجا نسيذسلا نا: ا
 لوس لاهي ردا  لاذل لايناك تن ةس سجن دك تع ل لاي نو ةللس#لول ف قو ب هب لي ايي د كوم جا لطرر
 ام سوم 21 هلك[ زارع نار فستق ترك الو ركوب حس للاي كس لوف اس بج: جن انج - ايد زوعيوك وتقا
 كس ايندري راعوا هس تنجب لما تل نارطسل اللي ع+ جي وسير خول لع سوكر وا لور ةيسا بس رواه تسرك
 ناارواإي ” [قفل نو طرك ادساو اروا لايتم رب نااروا أيل سوم سبايا قامغاك ونا هلم مت ًاروا تكس وم مدرك دقن
 تعكر ب راو ىرقتفمو ر ورغم تررشكو لش دمروا تك لايتم ب لوفارلصروا تس كتر فاك شرف دان تك 11
 دلل للدم ليما ون تن بنت كيك لإ رطروط قار ابك

 ركب بري عر زود تنج كن كى رار سيلقكى نبا كنت تركتك اكرلوب دوك ل وفاهلس نك مسهواراذاو

 راعدا وج توج كس زق الكب بس لكس د تاكد ب انو تلكم ل ؟م وا ةكسو ومدرس للرد لودت اف كدي

 ركبوا لكمال ن وك ناب باردا داردكش ات وعتس لاين لق < كرنم لقى ابك اند

 ركن اي روك ار آو لرواد اير بسس لل جانا ارك وب لكي ايلا جس ايلمس مناك تالاكلوتقش "ا
 -_ كي زوجت لك وني دو بج طلاب آيس اا - 2 د ل ضل

 قيس ديوك ولاو ارا قفار نلا لبعضنا . نيظفاح مهيلع اولسنزا امو 00 تي زوم [قبسل

 رب ادد لو تكي نقوووك ج لسد لين سد ذاكر لت .اناقوو نكت جس طاغهار للوالد غرفلا شن ا ا
 ىقبا- ل نب ست 1 ةةعس لاي راكد اج تانج ىفيا-غبس لاو ناهس ل ونا راسلوا رخ أوج لويكرادج وفر نا ممل نزع

 لب 9فيلكت يوجد وا - ل هس درب حا اتزفيلب ليتل ب وقل د حرالصا
 لإ #س داتم نأ تح

 هن وينج لو لمار وادج ان كن كلير لسأري سورفاكن ماس لوكس تم ايف نك نسيذلا مويلاسف



 م ؟اعارس تي 1 8+ سيففطملا ةروس #-ءرسورإي 3 متفكر نج, نااار يضل ردم تنساه

 قيل ا نوت ل اهكر كس ادتارظأل وتل او جسد ىلا ءاديناي كتسخ ردا ار اكل لو لب اين ل اقروا دارت 1

 ادب كل ورفاكروا ىلاع شخ ىفي اناس غن لين سر تل رطب اذع ىئاداك خر ذود انس آايلدك اذنك اهب لونج لست
 كل دك راظناك

 لايت درفاكوج كج رتطفيطل ليا شرق اد لج كف لى اوكن ورفاك نايك ضن 1 رافكسلا بون لسه
 لد ةيساروا ل تش كس ركوايوك وق اجدش ذلك نا ناهس ب ا_ جسار روم زش لت اع كنا آكل تزن ىأ كون رطسم
 لس باب ون لاب كل امال ناكل و تك لي

 مات ا ا لكن وأول ى ؟رايوراكل ب تاي آد ىف عرورشت- جس نايءاك لت ترث آو دا قل تروس للا 000 ا : مالك ص الخ

 كفو جسر هني لج تسلك دون لق يان حم ىو تعسر تس رك تفو لس نإ د نال وج - < عراب ىكشش ع ل مابا

 كتبت هن ىزالاكتلفف سس ترخ ؟ىكلارفير حس لي لايت قر اثني لع رشاعم لارج د ليو سل كش لاذود
 خيا هوك بث ناكر لصعتو لا ايد باح كى زو ؟ وكر وا ح وم شو بسس خش ام ادق كومش ياحي ع وكول

 سى: نفي لح ترش اروا فون كار فرص كراو تايد أ ل ىو[ لس ركر ايظخا كسار اكتمل ايدو تنئاءا للاكل لي تال اه

 وفكر ثور اج للسكن ول لراكدب كج ايكيا ب روط حلاو كيتمع [ى يدم ةسععس تمي آب كلاس دعب كس لا هتس قوم ادب
 ولي كيتي آ وسمت اهنا حس تمي آلي مم امش ار -اكوم نوم ايم ود هتس تابت لتناول ا لعب ترن 1 لب اطم كس نتن يلج قدوم

 ج قى لكل ورادتاربا لرش م 2 روش | تس رفب رقم وتر لامعا فوكس ناس ايل ايل ايبود شر ارئاشس لور دل

 ىلا تتقو للا نس يانج و لي قبري مانا كسا زور كس تميقركر ولاا قارن اكل وفارطسم خر مثلك ايلا يكبنتموكر افكر وا

 -ك لب ركام ل وواضح [ىلي ار واكس لطم منامي

 نيففطمم رو ضو . موتخملا قيحرلا نم ئلاعت هللا هاقس نيففطملا ةروس ارق نم... :تروس ل اضف

 2-2 رف باريس باشر من ود تمايق لاقط خي

 حب روم مولعم زيا رص انو لي بلق اكسل فلو كشروا لوم انس تيب آلا نار لب الك ا :لولس نن اطل

 -تداذأكل حث كس مالك .يفوص



 مهاجر تي آه ١0 9و اثنا ةروسء سه رس رأي 4 متر نمل اذصر لرد دسج رت تلا
 ااا مما ااا 11 ل ممممملممىىممممممممممىىىىومىلمىممو للم ال اا
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 ميلا ل 0 هللا مشب :

 نأ اهل يع ىف هوو اهبرل اقل ف كاطلَو قمت ُتَنَْأَو 40 ُتّقَشَلا ءادلا اذا

 يحال هايل مو مندل هي انكت اهبعَس يدير صدم ُضْوآلأ إو ع ردكم راج

 اهْبَرِل ٌلِلذ ّيِف ٌتَعاَطَاَو ُتَعِمَْس ُتَلِؤَآَو ُهَنَع (موسْلخَتَو اَهِرِهاَظ ى لا ىت ةُوَمْلا اهات لَو

 هدعْباَم ِهْيَلَع َلَو فوم اَهيَلَع َفِطْعاَمَو اَذِإ ٌباَوَجَو ةَميِقْلا مْوَي 3ك دل كلذ 0

 َوْهَو كبَر ٍءاَقِل ىلإ َكِلَمَع يف ٌدِماَج داك كللإ ُناَسْنِإلا اَهّياَن هي دجال قلو مك عام « غد

 ةبثك يأ ْنماَماَف مايل مْوَي رهو ٍر يَ نب َرْوُكْدَملا كَلَمَع قالمثئأ (وهْيقلُمَف اًحْذُك تمل

 وسخل ايكيا ويرد لو َرُه 7 ٌرْيَسَي اًباَسِح ُبَساَحُي َفّوَسَف ُنيْوُمْلَوْهَو (مطانُيوَيب ِهِلَمَع َباَتك 5م

 نيل ُبلَقَنَيَو ُهن هنع ُرَواَجَتُي ضَرَعْلا َذْعَبَو كله ٌباَسِحَ | قو نم هْيِفَو ِنْيَحْيِح ّصلا تْيِرَح ىَْفَرَسَف

 ىلإ ُهاَنْمُي رعت زفاكلاَوُه هك هِرْهَظ َءآَرَو ةَبلك تأ ْنَماَّمَأَو َِلدب «اَرْوُرْسَم ٍةنَحْلا ىف 4 هلُهأ

 حاله ٌىِداَنُي هيلا رويت ِهُيِفاَم ةيذ ٍز دْنعاَوُذَي َفْوَسَ َُباَتكاَه داق رهط او اري لعن هن

 راس د #6

 ٍديِدَتَو ٍداّصلا حتفَو ِءاَيَ يا ضب ءاَِق ىِفَوةديدَشلاَ لا لدي 9# ريس ىلَصَيو هروب

 نم ةَفْفححَم نأ رهن اول عاب رطب 4واٌوؤرْسَم اَيْندلا ىف ِِتَرِيشَع هلأ ىف ناك نإ مالل

 هب ناك ُهَّبَوَّنِإ هيل مجري ةىلب هر ىلإ عجب وَوْوْحيْنْل هنأ ىَأ ٌفْوُذَحَم اَهُمْسَِو ةليِقشلا

 برا مالا ىف ُةَرمَحْلا َوُه مؤ قْفَشل اب ٌةَدِئاَر ال ْمِيقأ آل هيل معو امِلاَع غ) رص

 ممَتحا روسنا اذا اٍرَمَقْلاَو اَهِريَغَو ِباَدّثلا َ م ةَيلَع َلَخَداَم َعَمَح مِوَقَسَو اَمَو ِلْيَلا َو ب سمسا

3 

3 



 3 م * رش / دق و 0 مشل م نبل 7

 1 ماجا رستم © »ل اقسنالا عروس. سعرسبكو راب 4٠ مم اريج, ناو سل رسمت ينال
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 هرون مت
 0 10 82 اك دل ةاقلاو ةيود ولو د 2 0 ا د 59 5 00
 لاثمالا ىلا تل عفرلا ناو ا ننوبك رث ةلصا سانلااهيا نبك رعل ىغيبلا ىلايللا ىف كلذو

 ا ا هع اود الزي ع

 رح راس غو ةايححلا 2 ُتْوَمْلاَوْهَو ٍلاحَدْعَباَلاَح 4 «اقبَط ْنَ اََبَط نك انسلا ِءاقتل 0 واَوَلاَو

 ْعَم ِهكْرَت ىف ْمُهَل ةحَح ّىَأ أ وأ ايان مُهَل عئاَم أ ىآ ©؟َنْوموْياَل رافكلا ىأ ْمُهَلاَمَف : ةَماَيقْلا

 5 ا يقرا راو ار
 ٍهَزاَجْعِل هب اًوئِمْوُي ُن ناب َنَوُعْضَحَي #80 ٌنودجسيال ّن ارق مهْيَلَع ىف ذإ مُهْلاَم َو ِهنيِهاريِدْوجَو

 7 ديعز خر 3 م 1 م8

 ا ا َنْوُعْوُياَمِب ْمْلْعهَللاَو ريَغَو ثعَبلاب 7+ ةَنْوبَذَكُي اوَرقَك َنْيذّلا ٍلْب

 نيذلا دكد آلا لزم "ذولا باذعب مفربخأ ْمهْرِقَبف وشل مب ِلاَمْعأَو بيِذككتلاَو َوِرْفْكْلاَنِم
 ا

1 

 ْمِهْيَلَع هب ُْمِياَلَو ص ْوْفْنماَّلَو عوطْفْمَريَغ «00نونمَمرْيَغ ٌرْخَآ ْمُهَل ٍتْحِلّصلااوُلِمَعَو اَونَما 2 5
2 

 ديول هميكلاكالو#

9 
 و

 ن0 3

 . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 جس قال ا وردا مرادي سال نال نكن ) هس نكروا كة اج ثدي بج ناهس آ.--........: مج

 للا كة ساه هذي مت عسو لكلا ررط كيس زج ) كف اج قداح ذبل بسج ني ذروا( س قلل كل نانا رولاننل)
 ا كاوا لاعبا( ل روك عرمان رجب كردا ةيسا كعسد كارو |( كيس ل لابي روأ ثراث لوك

 اك ف وطتخم سس ساروا اذا - لكل وم نادك تم ايف تب ماققبي) < لال سا هو دوا ماكر كددورب ذي( كة اج نام م)

 ازا ناسا!( هلمع ناسنالا ىقلع حرر للا تدايع مرن قئدرل تل ادب ىلا تدابع دعب هس ت"وزيب ا

 ماكنا , كلتا لا غياث تميت نفك اج حس لاري سايرس( سماك ) كت( سرع هيت اب كس دموي
 ول نا فرص )هاج ايل باح نلاس آت تنا# ( نمؤم شم )- كت ؟لطدتاب نيس ادمان لامع اكن يب ( كيفن اج حس

 0 كل نا -ج] يب ل ثيع دج رك - ب له ثم دع لا هيبج- كد اعيد الرول الكر لامعا مان

 لاوعااك تلج لي ا م لبلاو فخ لف ( سب كى )سوي كس نيت !( ليث سنج )وا( اس احوج واين وو اوم _لسلس

 مووس ( كوم ات ل امان هو سل“ اكو اعدنب كي كسر كل اياب دوا ب نورك نجاد اكل رفاك شن ) كنس سس هيت كج ما

 - كوم لغو لكل لعق( زد(« نب تجب )باركت( قير

 ىوري ىكىضن) اق نر اير لش 2 ا( ضار نب ( قاس مال ري رشتروا داص قثروا اير ل تأ رق

 لاي كس اكددوري نيس ) شئ فول( هت هنا لا ع فو زك اكل حس دققت نا )وك اك اجت اهئرل ل ايذ فس ضامن اترك ماا

 ابكر اسكت وس هت اننا وكس ول لاي كس سا اق نك ٍ ب وفرك اردد رياك 19 ل انفو للاي كح بر ) لوك( شيئ نا

 داج)ج قل ثيم تاداكوك لوز تمد كت ادور لعب ح ةسد« بز ند كن جس الز لوم

 كثلارورولن كول مك( لع لالار ىلدن او َةاجوم لم كرون اكل ا) ةساجومارول»و بج دن اهدا( جس ل آت ارب نهرو

 ولا ىلا ايراتلاو اورواايلكاب كف طعسوو كن سس فر نوت لكن نوبكر عل لسا كل 1 )اندم ثيل

 لولول نااوس ( ترم يق اوت العب كس. نار ليزر | ذر ترتر" تانك تك ع عبلاف لرد كانت



 هجر ستي ن1 01719. اتشنالا ةروسن ا. هرسأورإ ه4 6 مترج, نيل الج ريض ررشو مج رت ناك

 ليا ايكى اي كس نا ل 1 ذ ذوه نامي ايس ثداكرايكرخ لت ذا امنا قثب) #2 ال لن لامي اك يكد ايكك( لورفاك)
 لوك لج اتاجاهدي نك آريوردس نا بج )كاي اكرم ايك يك )ردا( نت تس اج تساي لل د كس نوم دوج وضل لامك ع
 5 موكا وال د اجت( كوري يغخو تمم ايم )فاك 1( قال لي لاهيا سس جو لاا كس نا رقي كرارقفا ا 3) تب لي
 ىر كب اذ كاندرد كيادلن لاب اوس( لامعا 1 دوا ب زلكور فك بي لوم ان لامعا خيسا) لو سدرك ريكي دج هس رت

 فوود )حس ل مالو ل_ وب طخ "ل عااببا كنا تكس لامعا كتم روا تسال ننامبا كولو نيس نكح داش( عرالطا)
 ( - كة اجايالج كامحارم نك اشو مك روا اكد

 23 تك كنا لاوأوو مامغلاب ءامسلا ققشت موي-<ح لم تب ا قرسود .تقشنإ..0-0 : كل

 كح ني راك سان لاهغا تش رفدعب لس ىلا لاعر مي لإن تبلل لاغلب رجب ٠ را ل حر
 0 0 يلب نت و نئافد ررط لك ودرم تنس نلت ذدولا وم نكن ذ قرود هوك بس اتؤم مولخمير جا ٠ ضرالا اذاو

 نيم -ج نأ يروا دتسدارم اما لدار يعمل اقل ءناسنا الا اهيااي كوم قروبك اهو تلفو ىلا وقل

 5 دارعر افلم انت يو زنك ضاروا فلظ نب ىلا كيد ننس لتر واومرارعرسال ارب

 - انام تقشمو بقل__شرخ تك هحدك . حداك كلنا

 روما هيقالم تناف ىل ب قكوم لك 200 ح داك ف طغعاكل ا .هيقلمف

 عدوا هس برت اكر يرو اج اناب باوجج اك ا ذاك سا كس ضر وا كوم فطغري لم اكلم ل تروس قرسو دوا ي در كورس

 للشمس دارم يدق :ج تملا يب لح نلماك حر دق جس ا < نإ وت ترسل و طل نرل لا

 ش - ل يل دارمانطاكل امام انذار ماماروا-هبسايكراغا سل“ 'كلمع قالم ”# ماطر ضف رط
 كوش مالا تمور كيأرو نائم اصروا شم تكا ماما لين تب دارعرما قطيع بارت ن با .قفشلاب

 حس لاا ف بخاص مامادج راد لين قل قروش هش مارا لإن يل دار ضعت لف مرج لا نيس بس سف ىكا دواس
 ظ -< ايلاف رق

 - لذ لس ل اهمنيزوا ذلك كس قسوتساو . قستاف . هقسو .قسوامو
 -انانب وكل ؤثوا < ؤوخا تس قيسوإب .اقئاس هدجيول تاقسوتسم

 نو كك وم قت قبط دعب ءامسلا قابطا اقبطروا لابطال مف كنق نجي: اق . قبط نع
 لاول ل وم قب ترضت [سط ئه سقس لك اهتففحس ءارق كى اسكر وا زروال ءا- نبك تل كب عج -اوبج لي زرار بش
 - لب تلح ومدارم يلا بتتارسروامفي شتم الاح لي تدوص

 ريقي تك لئاع2_نان ب 0 كسرت سل لوري قلاخ تددهقلا مي ريفا واو تيارت تيك كس يح اف .مهلامف

 550 د تع اطا لك اروا سان نامي ساكس
 3 دام قرا درا رفروادايقلا روس رب قش مال قيس هدبت البته دارم تدلل هربا .نودحسيال ٠

 سال تولد تدلل ال دسار ذو باوك تال ديكس لا أ ماما كيس اع لوم زارا ثا تغلب ىلا ذقر ب نابذ ل 0

 اهيف تدجس ام هللاو + لاق هيف دعم هنا ديع نزال روز ترسب ل كنق للا وةك قبل تأ



 مهاجر 14 80 طول اقثنال ةروص "رسوب و متفرج, نال اج ريسفر عج دن نما

 نعو ةدجس لصفملا ىف سيل سابع نبا نعو اهيف دجسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار نا دعب لا
 ريك لش ضوروس كيد نك حئاوش سببا لث  دبدوج ل ناري .1 قاوشرواتفانحا .ةبجاو ريغ ىه اضيا نسحللا

 2 يدير القال رولا ليك ولصو ريتك ب ندير سيضع

 هر 1 يار ا م هر نومتسيال
 لولوو حي اسروا راقي د زلت وبك اهالت نم ىلعو اهعمس نم ىلع ةدجسلا ثبررعر ها 0 احمر فن

 هديكرب حماس قل يس ور كت تبل ا بجي زيت - < دق ل زتقم لع عراد وا جس ان 1ك كس بوجو لكلتويك- جس بجاوهدكب

 دورشو ترو رتس ل بكل ايقنتس ا ترابط : اليشم لذ زارنا ارش ديحلاتا ارش توا ريو, ج بجو لواجيدب ب ىراق الع ابستجاو

 لآل سدت تسول تكريم وك هاو كد« ماس ن روا رخل بلير كت 8 نايعرو لس نوزع قرص يرو الئ ديك بلا

 وكر تببلا- كوم قرورض انركه ريكس كس او حر جاب لس ذايفروا لوي طلقمروارب لا ادوثحس فسرت والتكح مانا- سس كئاةلاو

 هريكت بي 11 س سكوب دا بلاك اجو بن جاووربك | ور كا رد دييق | ناك ع 52017 لق ري اك توالت دك ل

 اسود هس رت دال هرايود ركب كس راء رجلي ركاب -اكةساجوم اكو دبكوت كيا عرف ا ايلي تراب راي جيدا تو « راي داي

 -كح لب اجوببررعتم قي رج ورع سل يروا كبأوركت ع ١ ارب لك اكوهانركو هريت

 نوستكيو نورسي امم -لؤ ةساءرف وداء دماج نابع ن باد لو ل نحل حر لعب نتج تك ءاعيا .نوعوي امس
 ركاعس ليرافكردا بايك راشا فرط ىكع تشن ءايثسا سس نكل رشم . نيذلا الا ةوادعلا ورفكلا نم مس رودص ىف
 < انلسوم قلصت اثار جب قلل وجدار بم تروا او لس ال نامي

 2 اجاب التج ل اح اكراي نارك لوي نملة اج نادل (ح_ ةنمروام_س_ وتم نم ..نونمم ريغ
 نيل رفع كرش رش نط لاس قرشإ وز قال سووا نو ل تاع لاارع نبا نشمي

 كروز لارتبا ىكمظتملكى تس روسي جس ليصقلا كت ازاهم حررط كل تروس ل صم تلج اقسأ و روس. :تاب اطر

 -< ماقدمت كا لوم مولعم

 نب ال نوكيال مث ميد الا دم ةمايقلا موي ضرالا دمت- بس تياور رم حسرياج ,تدم ضرالا 00 :كتابادر

 نم جتامو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاسق- < تياور لشن اع ترن نت ع ةنيساانابج .هيمدق عضوم الا اهيف مدا

 سيل بكلذ لاق ١ ريسي اباسح بس احي فوسف لوقي هللا سيلا تلقف تلاق بذع باسحسلا ىف شقون
 هريسفت تفرع ام سابع نبا لاق . روحي نل . كله باسحلا ىف شقون نمو ضرعلا كلذ نكل باسحلاب
 نم دجسف برتقا ءارق مالسلا هيلع هنا نودجسي ال . ىعجرا ىا ىروح اهتنبل لوقت ةيبارعا تعمم ىتح
 حرص دقو اودجسف نامثع ورمع وركب ىبا فلخ تيلص سنا نعو تلزنف مهس ؤر قفصت شيرقو نينمؤملا
 .ةروسلا رخخا ىلع مهضعب دذجسو معجا هيلعو نودجسمي ال هلوق ىلع دجس ةريره ابا نا ىنيسحلا ىف



 مثمر 95 210 _ اتا قوس 1 فلف متفترلج» ناطر يضنررشو سمج تناك
 سس سس سل يي ب تت  تآ#آ#آ

 اخ ترطق [ فرط راكب جلو لزان تقولي دك ساب دوم مولشع نوم لس تربع ىا............: ب عرش
 خي داق رطب لاعداد اكس تسايدداتس 2 ًارواروزارام اكن اكلي - 2 ك كا لابي كس مكي نوناطسشوا

 باسل 2 تا اكس ادشوكب سروا< زج لوك مايقال كل لإ يك

 قلى اكس كون اش ىلاع دوج هاب نا ليرد دار ىل كتلي لس ناعآ / .تقشنا ءامسلا اذا

 51 لوجار ؤ ل ىراوربثام رف كى ارا لاذ نوركتح اسكس قلاخو كل اهني.

 تلواذودوجول ولاشا مامن دس تسمايت .تدسه ضرالا اذاو............:ككساجوم ناريهراومت ني زوركارول

 رب الظل لس لق 20111100 كس جايك نم لع ترلارع لأ ادخل رك دز تلذو كيب لس لو كس با ديب كاتم اق

 ايموأاد6 تاجا د را ' ديت لل !اريهر اوم ليو نم ورك دول كس ركرود بس زب عروا«نايغامكم لج« ابيب ايدو رسمك

 تب “يع 3 لج كف د« تشك امنا هس داسبىارك اتاك اجايوركهداشكروا عت ررط لد روك جنس دوا

 رجب لتس اج كد اميركا ايي حررت كن اور تسر كيا نم ز زور تم يقل ايلف شرا اكملو يلع شيا لسصفلا ل وسر ل رياج

 ىفشروا ىلا ذ ىلإ دبتيي لكس السوم كي موبفناك ”ضرالا لدول لدمج كر م. ةن سر سايل < فانا
 لس لاب ابشوج لكل اما عررط ا كس »لك | بسس بس فا قرواا ج1 لودرم ني ز .تسقسلا و - ىف فرصإي وب قب
 - كت اجور نميز ىلا لب كك اجرت ىل داب يجز لوك لح اج رجب بس كو لك ومدوجوسردلا

 هنو كنف نانا انو لك نايف اهيا يحس : اتراك اياتراونس بقاع قي اكس رك تنحي ن امنا
 لل ايد ناس وج يلا زال وز كلت قرا, اخ را لان لزق لقا 38 ايت ! ! نانا اربي نك

 هو لاشل اشكي روطىروعشريغروا ىروتشت قيقا ف نكي < دودكك كدت اك ايند فرص كج ساب ديب دوا لج جسدك

 ىلا! ل ايند ناسا ع انوم ليش ل كس ىد باج كل امعارك لوو ند كياراكر ف اد وا جاي داج فرط كد اكددو ب ذي
 كا لوكروا امانا تق تنقشمو تنك ل ىراورب مرو تع اطا كدثلا لوكس ارز يجوع المقال نا اع روت
 كانها سارك ف لاهج جاب دمت ارفتساراك خت لاي هس بد يس يوك رطاا جس جايك اج لي كدب دا لف
 ب - ايا 27ج لل اطم

 ل كمي دعمك اميمج كوت تفر تاب تاب اك ب بل طم ا؟ب اح نامسآ ١. سيسي باس ............: يما أ سسأ

 هةنينأ ل كنس باح اكأب ةسدج اياد ””ل انس 2 عم تكل اءاهو ري ل ذارفو كنتي روض برم كيا لس لكن ىلا, رقتتاع ترضي

 11 ووكل امثا هاد تبا وداع تاجت  اورتخ يا امعيت ل بططسم ابا ل ل قفار مالم بس

 لوا كوب سئروص فلل كب احن اس6 اعربجايطاراهد لكل م نإ عسل زور لا قلاع اك اايكر كرو تسل

 50 كب ازعإ اورركلا اكو قلبا طغمك < تس رب أك دوص قرسود با طع رولا كوبر شق نمد نا كوم شم 11 لامعا روط 721 5

 م تاب تاب لوراكدب نتردا لوكس كس ن مام قرم ورداهي_ك- لظوخ تمروصبجم كو باع نقب نب اهم لااا

 4 لون راكع اكس اح تندد كوه تنرا



 0 + "١ ىفع :, 5 ده 1 0 5 ٍْط ملا

 دانا تيا 4 حا" ل اققل قروس ا هرعكورإب طلو 3 زعلت نان ايم يش نر شو دمت: رن نم اه

 9 0 نا م كسروا يقتل ارجشرو ويبلطماكل عا ل ايلشني وا 0000 مات فتاح سمات

 تس ناولسو ن انما تهب اب اهيل 0 ا ويتم اي يلا ومجرور ولا اكن اب اندم اع

 -86 2 اوما نم ل ايشو ل اب كنس وتسود لوز غ

 تروصو ل خخ اس تش رفايو كاك ةساجاي هاذ سدت لأ ا ست يب لام امان كل وداكدب .ةرسهظ ءارو
 يي لامغارم ان كل سا لك وم لو: ىتدنب سب يلو عجب كد اجايكر ابا اكت يب ارا [جررط ساروا 00

 دس لاول رو "تس لاروابناج لأب ررطاول ةش 2 سر نول مترك ة يد
 - كوم قارب ىقوم ل ءارايظا كى اكس اد شور طا لا تس ايلا ل ىلا لام

 نقف لارا نير |ىنزربا ىو اخ يروم ارو رطل ركل وكى ناز كيناذع اوم وعل
 كادغا فوت نو مايك تفل لور اكول ايد لاح اكراكرب نك. اروبث هلها ىف ناك هنا

 كدا 0 قداراكدب قا ملدا لة تعب تبقاع لإ ١ تك كس ل شنب 2 : و ىل ناروأ“ 2 رق ا و -7

 نق ل و : لابو اق حارا شب وثكس كل يروق م اتركم ق دفق لوك اولا هت ناب قرضا كنا روار#
 راد لجين روج رولا ري انو ااتب لع مكتمل( يل دباكى لان اعتني 88 باح اك اكاد فلا 00 لاي ىتر ا

 هنا_ كح لومرورص ل ترن كن موضروا تس انئب ررور سأل م اين ورم راك لور ورسم تمكم ةءاودشك داير نهب :

 روا لوم انك ل سا جس انيد باحاك لب لرزداهتس اوك ابارك سنع ةكارغبل 0000 ْ 0
 0 0 ع

 -تكيرر بنص ل وار ارش

 هوت رواق د يتب حل تم ى ساروا فانا كربلا . ار يصب هب ناك ..-.--.-.- :اضاقنت اكفاصناو لرعك ثلا

 نادباك ارك اي داني دباب كتم ومس أدبي وكن اانا ادخوج الجب _. احرك لي ذاب حس ساروا ايي درك ارنا وكنا ردك
 ا لاك لتر فل ع عا كن نال اس لا يو كا كنون ىو

 ناك دعب لح تييقاو نك اايل ؟ تك لاب ابكر كبببازج اكس ندب ابك وددعب ل فس رم« كس ماك يكنس ناك اي تبل
 سلات ”لاياك لاب حدود اكس دو دك اس ساروا كك زوي لمع ل اول ادوركح انلس اه ايك

 روال ون الاس ترمب لبي ساروا ىلآ انك تس اردحإ كس ند« ني الاجار قرم خعإ كس تس: قدوم .ق سلا
 صاب يردي جرد تس ل الب اكدت اعروأ- ان تسرب لولاك ةيبسادعب ل حور شنو ارعاروا نجس د لاد كرم لب لاهم ل 1ص اكلورول ا

 وام لبا سا ابد نانا لن تان اكلك هكا إب قد سد تدان اع ف تم ايباد لإ كرت هنوني نوب لاكد

 اهم ى ل ليو رف دى توم 1” لاخي اكتم ايف ني رقما ذيبلتس ل لاجل يفرط, ىل دهتجردب سدد وار 1 يي

 نر ذرب جس تروح جر ررظ كا كن لتر تفتح رس © نيس لعن ليف ضإ ابد

 نمر ومش | لين ىئزال ف ركط_ ليل نمروو لعمر انبي كين ازمات« باك اص حس لابدروا فير شحرل و جهد ذهرايووروا كت
 رمت ارفواردا رول قرايت بسنه افعساناجري رس ىف ومت مليا ناعللا .نونم وبال مهلامف - جايك الو دقي رن امك يمم
 - جاع انو ناش نادك لاب رول لمت ىرايت اهب نمل لزضروا لب وطتيي اب في دواس اتوم
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 نآرقكاق مزال سات ق كرك كك اردااكتالاح نا لكن ارلا سس .ئرسق اذاو............ضضاقل اكسدالس نر
 د "تكل ماع ودعك

 توالت دبكب جب ركن تساي نار ق ناهس تك سي 1ك ساروا اتوج ليث دهيادغ فون للي لد كس نا ةح رك
 لكن ب ز زادت تارغس اهب لك اكرتجر سرور غمس لش نا قب تنفو سا لوم لاكن وف كه ديك ما ف نيج تسل
 -<انيلاك حمل اشي ل“

 ل هس الث سناب ذوكن اري رحب تس لادللي لا ةكيير كن سس إي آى آر قلك يوانتا ثم .اورفك نيذلا لب
 -تءااج بوث ىءارغ وأ 0 سا

 م خر ليو ركيسس لك رانروا كلل رورض لب اكسال هس دوب هدي جك نك وانس قرف لا ل للا

 كنان آي انج ع قك ام رف ليد كف وم قرب كس لاادوا تايفيك كتم ايق لي تايآ راي اك عرار... 0
 باك اج هر لبنى اب لاب لع صامل اتاني د لاكترجاب وكن لا لول لير نتج حب وج لان نلبي زءاني درك ايسر اومن ل ليي ناي ز_ انشعي
 هل سا لو قوق وكس ادد لقوج دوا لي رت س14 [ك ذل سال آل سيب لا اكل يلد روا لي تايفيك كتم يق

 - لير لوكس لكي شكر لات 1 ير زيك منان اة

 نيت لاود لاور فرط كل زنم لا ىفي ٠ قنا م ئاوخ نلاسن اكس دارا ب كيتتمع آلي وسلا سس تي فج دحب لس لاا
 ووك لوم لش لوختاب ساو انلاهتاكس نت لي اح ثمب لبث لوصتتوو نااار هس اندمجت لي ياك بسد حس لاب

 اكنلا- كة اجايد تكي هيج لمع ديتاب لأ اب مانلاهع اك م ني وما زعتسبج ى وتوك روا كس ل اج ثوب ىتدجتاس كس لش
 ح0 حب ءالعل لاا لذ دوو ل هل نايل اان ؛« ليوم لب منت دز نيا ل سيح تسمح ومو ورك كم سل لا
 هددت نيو وكرات, دهكد وكب بس ب داكن ا كلامج ليث وبر شام روضتلسادخ ىكيل هس قد باج ذس لونا

 تاناومحروا ناسا ل ساروا أ كت اردعب ل ند_نومراوومناك فرعي ل نت روس حرر ل لب اه تس لري اب كلامغا
 راورلجرم كيما زا اج ىف ترن اتت رت يوان داكن ا حررط ىلع قي انجب لئاكد ام حس ىل الب اكدت حروا انلج فرط اك وري نساك

 د ا
 نس الثجت الا اهب لك فس ومب لوكس كح 1ك ثيا ركن آر قوج حقك انس قري وف كب اذذع كان دددوكرافكن ا ل ا

 د يك ياسو د فه اكرجا باهت ب# لأ لي تس ل ليي ركال نامي ا كولوج حرر ىا نين لأ

 . هئارو نم هب انك هيطعي نا 'ىل اعت هللا هذاعا تقشنا ةروس ءرق نم+ هوس :تروسلئاضف

 رك راوو فكس اه دعس باج كت شي لا مان تادثلا ع ذر تقلا روج... 2

 تجسيدا لروح الخ كلارك قدر مس ابك نبا .قبط ساقسبطط نبك رسل...........:كلو لفن الل
 دهس ناش ككل اوجاو بارع كس ءافر كس يأس دارم ل رتراور طم لب ربنا



 موس حا رسمي 1 4. د ثوربلا قروسب اه رسوب راي دهن مت ولج نان لج ريف رودس 2 نياك

 سا ياه 500 سل ىا تح اه شرت# ل ررر# كلم و
 ةيا دورشعو ناتنب هي م ج وربلا ةروس

 ىميجرْلا ن محلا للا مْسِب

 موي رمل مُوَيْلاَو ن ناَقْرفْلا ىف ٌتَمَّدَقَت اًجَرِبِرْشَع ان بكأ وكلي «نوجْوربل ٍتاَذ ٍءامسلاو

 هب ٌدوُعَوَم ُلّوالاَف ِثْيِدَحْلا ىف قلل ٍتّرَيُق اَذك َةفَرَع مْوَي (ِوِدوُهْشُمُو ِةَعْمْجْلا مو ٍدِهاَشَو ةَمِيقْلا

 ُدَقَل ىآ هَرْدَص ٌفْوُذَحَم ِمَسَفْلا ُباَوَحَو ٌةَكِئاَلَمْلَو ٌيمانلا ُهُدَهّشَي ُتِباَثلاَو هيف ٍلَمَعْاِب ٌدِهاَش ئنانلاَو
 دوام همْذِدْوُفَوْلا تاوايرحل لد راثلا ضرألا ىف ىلا ةمودؤدخالا ُبَحْضَأ نيل لق

 َنوَلَعفَي ام ىلع ْمُهَو ءاكْوُعُف يسارك ىلغ دولا بناحج ىلع اَهَلْوَح أ اهيل مه هن
 دا يور روح ةمؤكْوُهَش مهن اَمُيِإ ْنَعاًوُمِحْرَي مل نإ راثلا ىف ِءاقلالاب مهب ِذَعَت ْنِم هّللاب َنُييِمْوُمْلاِ
 مث ْنَم ىلإ ٌراثلا ٍتجَرْحَو اَهُيِف ُمهِعْوفَو لبق ْمهِجاَوْرَأ ٍضْبقب الا ىف َنْيِقْلُمْلا َنِييِمْوُمْلا ىَحنأ هللا
 ل يذلا ةرجشلا  هيوحلا كلم ف ٍيِرَعْلا للاب انمي نإ مهم اَوُمَعَن ام ير
 لإ َرْيِنِم ْوُمْلا ىَلَع رافكلا ركنااَم ىأ وَدْيِهَش ٍءْىَش لك ىلَعُهل هللاَو ٍضْرآلاَو ٍتوُمَسلا كلم

 َمْنَهَج ُباَذَع ُمُهَّلَف اًوُبْوَْي مل مث قاّرخإلاب تم ْوُمْلاَو َنْيِمُْمْلا اون َْيِذَلا نإ ناقل

 رافلا ٍتحجرَ نأِايَدلا ىف َلبِقَو ةرجالا ىف َنِْمْومْا هَ قرح ُباَذَع ْىَأ م ةقْيِرَحْلا ُباَذَع ُمُهَلَو

 "زهآلااهيخَت نم ئرجت تحج ْمُهل ٍتحِلَصلا اوُلِمعو اوم َنْيِذَّلَن ْمُدَقَتاَمُك ْمُهَتقَرْحاَف

 ولحد َوه هنا هَتّذا نيسخ رنيرمل ٍراَّمُكلاِب ٌتلَبَر شظَب َّنإ ريكا زوفلا كلذ
 سارق <

 ِهئاّيِلْمأ ىلإ دووم رَبُملا مْوُفوْدَوْل َنيبِنْذَمْلا نيبو روفَعْلاَوهَو كيرا رس هالق و ذيع ديعب 71

 امل لاَعِف لكلا َتاَفَس لامر قمل عفّرلاب «مِوُنْيِحَمْلا ُكِلاَمَو ُهُقِلاَح شَوَعْلاَوُذ 00



 هل ل نب مقتل كَ مغ رلج نك ناري ا شبت دك

 َنِم ُلَدَب (م) ْوُمَكَو َنْوَعْرِف هنو ِدوْمُجْلا ُتْيِدَح ُدْمَحُم اي كلدنآ لَه ٍءْيَش ةُرجْيال ودير
 َيبتلاب َرَقك ْنَمِ هيت اَذهَو ْمِهِرْفُكب اًوُكِبْمَ ْمُهَنأ مُهُتيَذِجَو ِهِعاَبتا ْنَع ُكٌوَعَرِف رك ذب ىَتْعَتْساَو دونجا
 ْمِهِبآَرَو ْنِم ماو كد اَمب هزٍبُيِذكَت ْيِف اًوُرَفك يذلا ٍلَب وطي تاو َمْلَسَو همها ىلَص

 , وامل قواها وش جؤل يف ْميِظَع ()ذْيجُم ناَرُق َوُه ْلَب بلا موطْيحُم
 طهْضرَعَو ٍضْرآْلَ ةاجسلا يباع ةلوطو هلع ش ريَغَت ْنِمَو ٍنيِطايْشلا ّنِم ءدحلاب (قظَوُفحُم ةةباشل :

 اًمُهَنَع هللا ْيِضر سابع ُنْبا ُهَلاَق َءاَضُيَب ٍةَرُد ٌنِمْوُهَو ٍبرْعَمْلاَو ٍقِرْشُمْلا َنْيباَم
 لإ تايآ تل لجسم خوري روع

 مسرلا ن كراش مس

 ساروا ( تس اك ر ذك ع ناقرف ةروسنايباكن تلو 0 رمهراب كس لوراتع) كن ناح هس او: لوجرب جسم 000 ني

 < لو قرضاح لم لسن كن د للادوأ ند( كس كس وج )لاو ل وعرض او روا سايل يك رعو كلش ل ند( لس عميق )

 روان باقل ناو رهزرءا دج لا 5 دعو نداكتم يق لبس لآ جررط قنا يبو ونت لش تمي ص« زور كفرت )

 ( ع ذل) قرخ 1#, نول( دقل قي فو زجبرح ارتباك ب اوجروا ل تس دءرضاع تش رفردا لول ل ندرس

 سأل قرتخ لءاوو الكب ج( اج لال ج ل أحس لزج هو) كنصرنيا س تهب( جس لات لدي ) ساو كل كساو
 0 و ا رجردا سد كيت ( ب سويسرا رأورا دس تلك 3 للاي
 اي اهزوعب” لبي كل سا ليم وكن وم نا لس دلال نس تيياود- كش ووجوم) كل روك د هد( دازسركل يول ب ك آل

 سيئاروا لي فرط ى ل وو شت ل ةروا ليلرك تقر يور كنا لمي سس ذر كك عر ىلا قوه تاجات

 كلسم خي!) وب كح ع ا) نامياريادغ ىلا هوك و نا و كاشلا حس ناميا للا دول الا رك
 نارا رود بسرثلا رواه كل باك تنطس كني زروا لوتاسآرج_هيس(دوم )محول لش تا قادوا تسد ذ( لع

 (ايينل_.اذ الج لع لت ذب نزلوا ودرع نام نال ون( تناك حرت كن امانا فرصتك نعل

 1س كارد( حب روك ذ_ وراك نا) باطن(” 2 2 نايت ةوبد ب نس ضاره هامور“
 5 سن يئايند كج تار اكتبوا لوب شي تمزق لي رلدب لس ف الج لب كوك ون ارسم ) جازم كة اج نسال ل

 لمت يك سور وا تسل نامي كلج ( حار كك لاهيج الا ذر سكي ان تش ل
 برهابةدليكرافك ) تقيقترواب لامك ب سباك مق رن كس نت: لز أراي ك تجلس ناأيقي
 دارا يا و)س اديب هرايدد قدروا( كقولك )هس اترك اهي راب ليي قد( قب هعكس هداراكس لال تفك ذب ّ

 الاد رع هس جالو ةلكت يح( يل ذك تمالك تايلوس ) الاون (وكلونساكبك 0 ىتو( جاوب ليكتج اه لي
 كل اؤركي اه هكيرج( هس نق لاك كس يلاع تافص_ جس تتسرب )جس الاو تلم( ع كل ايدول قل خاكلا)<س
 1 11 نوف لرب دوج) دوش نوف يضر (اركيا) سنتي ال( سيف ارم لكك الأو



 مطار مي 1 4 8 01 تيوربلا ةروسب مهرس إي ك0 متت, نال اج رييفت عرش دج رت ناين
 : ل كفك يتاس لس نار قروا اكترضخ ا كك وم هاجس ديو كرف وكس يسرد وردوا لاك تسرورط كرك كس لوراكو ريب كس لاادعب

 وكنا هس ثلا لكالاح -_ ليث سوم ل لبث هانت ( كس لاناب نا )رفاكي دلل ( لي لو تري هو مك نس ديهنت ليي ناكل لاو
 لاولاس ) رودس ناآرق( جرمرتلب) تسظكاب كيا كل ث لاو ف اج لوكس ساونا ) < اهل لس نر

 كس ني نا لال لابس وطقس لدبددركس متاكد ناي سس ج) طرفك مافي واح ناعآ

 دس داشرااكامكقلا قعر لابعن ءال ًيبج_جساوماانباك لومريفسربارب ل برغشو قرش ىلا ثوج روارجاري

 ىلئروا ى اعرصقر روطيس هيف رعايقيقح_يس ذا حسيب لو كس ماظن كس خرب .جورسبلا 0 51و

 مازق لظغتتسوت حرب اوف للي لاذانهو خرورب نلا- لين دارصر يس ل ذانمك جردوس لب ناس آ جس هيكتور اهتسا لابي د ليز تكول لتس
 -< لكبر تفرد آردام ايقاكف ارشاورباكا لش تال كاهيج جس تر شركت ارايسالا ل يذي

 ل فاصروا فافش عررط دين احآم اندلكدج ناك لإؤ ردم ديد دكا لن نلاسآ يون آي ليون سدر كت يبلع
 دل ري هاي تس شرع اود - لو تس رار بسر اهني دك جس كلف لامس ماسلا نت

 ' لس ناطوطخ قاب روا رز ىف رخروا قبر امخ ارسود دوا حس اترذكر روربلا يقطنمو رئادروارابلا لرعمو راد اطق يأ 7 ل

 لإ ب مان كس ترورب ناهس اجاجايلرك رف عررط ىف لوشن ىك و ذوب رخرك نام نلايسرد
 دتوح_ولد_ىدج-لود برقع نازيم_رليتسر_درسا_ءازوج_رول لم

 < اتركطس وكن لا لع زور ل اهئ دن اه ل ىا لإن لاما هوروا لومرمق ل انعدام تس ورب كس يب تروص رعد
 ريم لك فور ماظ تيوب لذ انهن نق قلزةل سس نتاع لد راب سرسور نزل ىلا 5 1 يرظتز ورود احيا أروا

 مو كح نلام ادام تس خرورب كس ب تروص رسمت لرجال حس طايل كس ت تبرثب ملكك سئرع الخ لائم ري م روط ايكابك

 كت توهم لو ناك او الب رو بحي اصعح_ نلوم ساروا مس اورو

 لوأوو كادوا لو ع رم ارح سايت ووش وا قولك سس باشا < دارم داك رعروار عمت - دوهشمو دهاش

 اشري اي- هس قكومدارم قر تما حس روهشسروا مرأى حس باشر وا اكو كل كس توكل ف ففصولا ىف مايببا مرا

 روب“ روأ 1 قا حس داش ررط اد تام لدارم تاذ كل ماحس ووب مروا رج سس دباش- لبا قرسود تدوير واي رثعما

 وو روأ- رف اير مول حس ربا شوا دنب فكس سوبر وا هلظفح لال حس دبا شاب لك < قحاب ل دارم كس كتب اكل اإب قولك

 ع 'هؤدخالا باحصا لتق هلق ايبا ل فزع وأ ازور روت ذوو تحرش[ نازوو دج زرار ع

 انج مكبساوجوك ارواومن مدقم ل ومتسركا تين تتار نين ع رك رانا فرط ودع اقاوم دق ل رشي
 اهحضو سمشلاو كوب دلصافم باوك الا لتاجءافتكاي كيا« لج كرورضفس ا! لود قروا مالي لا
 2011 تلات ون م لح نا كيو فاو ًامالرمث/ حلفا دق رعإ ل اذا راهنلاو اهلتاذا رمقلاو

 ردا.دودخالا باحصا نعلامك نونوعلم مهنا ىا_ جس لو كفو حب اد '“دودخالا باحصا لتق "لكي تاب

 جس للمج ئاعددب خلا لعق لاعرمم .ءا زج ىف قح ره الا ىا- كو فوم باد
 - لوب توم يس قا ققحالا روا قحملا كاديدج- لإ كس كرس قتل لل لن تكور دودخا

 لاب جتأاب لع تم تما ب سس د كأبي نلت ومسك كتن ررقضراو هرمي رب قرتخ حس فرط كورت اداب. دوهش نينموملاب



 مصرع 4 6319 خروربلا ةروص مرسم راي 2 مترجم نكمل اج ريض رول رت نا

 -جسدارم ايد قتاوكى

 ىراوك خ لسا كنلاركهراشا ل فس الدخيصاكل يشن نس اتاكيج وج ل يفتر انال نامي لاكنلادج لكأس اونمؤيزناالا

 هيت -  ئىءاساانشسا ب روا- اججرر ذكر ّقلال ناهبا دش * زك 3 2 اجوم ترموو ضرفلاب را للم 4 نجس ءرارقرب ب نامي هد

 -ه لور عشا

 هيما زي زفلا بئاتكلا بئارخ نم لولف نهب مهفويس ناريغ مهيف بيعال
 هام أ” ديهاتس بالاس لت اس جو كف ومرورا انرؤ تن بان لس لا تسجو كس ل بلل

 ثمل ك ووري ند لث دارمدورغالا باص ايد لون ةساتسوك وف طرت لل دارصرفاكم امن تس لاا اونتف نسيذسلا نا
 كوب موو لي ل ,”اووروا يف ُ

 - لو تا وكلي تن شطب نا

 لب ةكوم قادس ككل قت زاهي شعروا كاجو تفص كبر شرعلا ىذ تأ ليا . شرعلا وذ
 - لإ تس ذب ورب سوم لس اء تفضل كش رخاي برلاس_ هز .ديجملا
 هج ةدبع تلاع افك باس حللاع كلر افك كح باتا لي للا نيذلا لب

 _ديجم بر نآرق ىا- هس ياسا تفاضا تم ءارثملا_ديجم نارق

 لي فاس ايك اه ئب قب ح ولوك ح ولدوا حس تفصون كرق_ لم حس زب تاس خر ايوفك :_ ظوفحم حول
 دس ظوف# ول لابجاضف كريو تس ناعأ

 ل لهل تفلاؤم كر افك شب خرورب هروس_اهت ناي اكت ازاي كل وفود رفاكو نلطؤم لبن لونروس لطم ............: تراي طلر

 لادتبا ل لتعم تروس ورب هروسم ان اك ا حس مجد كائفل لبكي جس ديكو كب ا عل ل رافكر وا لال وفارس

 ش -امتاب راجايكاسشكربروا كورت نامياكس كم اظنه لايتناريب لوفر طم سجس قرود

 هسا رابع نياروارل مون حس دوهشلا كح لوقن سلكت ررطترواقرعشا كل اءوبا_ دوعوملا مويلاوفب كد: قيااقر

 دوهشم وام حس دهاشل ب تعاود ليا لكك انعنءارواٌةيرب وبا رواه نداكت م ايق تس دوهشم روارثبادارمح دهاش لإ

 0 لد رياشروا مفرد وو موي دوا ذوراكت سم يق دووم مول سكس ل تاور رولر مدوا جنس دارم نادك رت

 -<س ليكم ز الاندم
 هملعيامالغ هيلا مضربكاملق رحاس هل ناك اكلم نا تاور عر وفم ل هراب لا - دودخالا باحصا

 مهللا لاقو ارجح ذخاف سانلا تسبح دق ةميظع ةباداموي هقيرط ىف ىارف هيلا هبلق لامف بهار هقيرط ىف ناكو
 مالغلا ناكو اهلتقفاهامرف سانلا ىضمي ىتح ةيادلا هذه لتقاف رحاسلارما نم كيلا بحا بهارلا رسما ناك نا

 بضغف ىبر لاقف هاربا نمع هلاسف هارباف كلملا سيلج ىهو ءاودالا نم ىفشيو صربالاو همكالا ىرسي
 اعدف هتورذ نم حرطيل لبج ىلا مالغلا لسراوراشتسملاب مدقف بهارلا ىلع ىلذم هبذعف مالغلا ىلع لدت هبذعف
 فكلملل لاقفاجن واوقرغف هعم نمب ةنيفسلا تفكناف اعدف قرغيل ةنيفس ىف هسلجاو اجنو وكلهف موقلاب فيحوف



 مانا 1 8 ]ل نر ربلا ةروسم اسد سو رأي 2-0 متر لم نا ال ريضن رودس تناك

 هامرف هب ىنيمرت مث مالغلا بر هللا مساب لوقتو ىتنانك نمامهس دخاتو ينلبقتو سانلا عمجت ىتح ىلتاقب تسل

 ىتح اهيف هحرط مهنم عجري مل نمف نارحرابلااهيف تدقواو ديداخاب رماف سانلا نماف تامو هغلدص ىف عقوف

 ضعب نا ىلع نعو تمحيقاف قحلا ىلع كناف ىريصا هاما اي ىبصلا لاقف تسعافتف ىبص اهعم ةارما تءاج

 نم اهيف حرطو رادلا ديداخاب رماف هولبقي ملف تاوخالا حاكن لحا هللا نإ لاقو سانلاب بطخخ سوجملا كولم

 (ىواضيب).دتري مل نم ديداخالا ىف قرحاف ريمح نم ىدوهيلا ساونوذ مهازخ نارجن رصنتامل ليقو ىبا

 اتم ناشلا ميش ىلا اسس لا دس. تلاوضب قرب نستعد ازيا اهعانلبا . جاو رسبلا تلا .٠ رت ٍِظ

 تح لوم اكس تبع انضر سس ميسا وجو ومنا سس ريض حر اطصا كتيب هل مالعرضمج رك لي ثيل دارم ٠

 -<س اجو مازسو تنعلشمع اب تنفلا ككل اتي لب_<س كل اكن اكد د نام ذ ىلاهتدثلاك سات
 راب عكس حرر ضايق مك مومو زادنا تكس نهد لو سأل م تاياورو تامئاودرعتم_ دودخالا باحصا

 هاشراب ول اوم اس ذوب بحجج هو -اهت انج ركوداج يأ لاي كس هاشندإب بيا ل شام ذ قس بس ليف دقو كيا لين كك سرج داب
 ' لافتا -اترل ايا إي ؟ساي ع .تاسدازوراكؤلوويدركررقمف__هاشواب خير رقما كس كسور اج وكس دل كتوم راكع

 وارجو ل لامك آ إي[ لاهيا دولا ايكوم ولام ةساج تسأل اي كس لااكلاهق انتبر قبس ار شل ورد كيا ل كسار
 رثاكت بحد يقف كب مار بسيد انم ايرج اكن اهيا دوا وتعالى ا بج ل هاشداب ايكوم تماركي حاص تس تيب

 د كس طروقرار خا لوفد سكى ري تفقس -الثءا كبور عب سلة

 هك هاشءاب تانج اجو بايهاك ةهس دامريت بكل ماناكادضسر يي ليات اس انجاح ىانركل ]جب مار البى
 كس نايا يادخ لح كس شل لاا قى متل كساد ل روا لو شوش لع لولو حس للا-ايكرم اكل روا ايكى تن ايلا

 وركن شل رانك كس كسروا ايل كان بشك اشدايركن كي ...ايدرك اير ب القنا يكف آريس وب كول ىرابرد-س-آ

 ايد كوم ابي ناوكل ولاو نس ا) نابياروا ىداورتكبكك آي نارك لس ذ
 ومب تاقتلعت م اه ان لت لوو وردا ايل انس نا اقياركل بارشف_.هاشداب فارما ىلع لوقنلسس علئ تررطح قواد

 دتاتنإب يببتب حس لوس لوكان هركل الع راك ع نا“ ف ارغاكايدركن العا فس هاشدابت- اذ ذسدم اجر لج كول كك

 ادت ذو: هك رايتس لكي حاد تركت تس تاب للا كادت ركك كل اهي- ايتيك ب نا ررط خرط فن
 -<سادم ادراك راك حس تاير لوبس حس تنفو ى العسر رطت ل وق ين انج ايد لبط

 بم دوب سلا لاه ايل( دي دم) بري عفد لبا ىان ناي داشداباكن سكن نقع ميكس يا الغ اكددقاو رسمت

 روجر ةس دك ديتبس م زوكل ورتشاب كس لابوك كلب نارك كتم ءاشارشروز ل بج لا "نرجوا يلركل وق

 هزت تاولرارت ناش جررط لا اا ؤ ركل لمح رو مدد كتف لعب نو عزل لو سة د جل ماي انرك
 نايانج- لكشساوثرو كود حس ل داشاب موررصيق # لوبناروا هلل كامب ركاب ان كول للتي ناار لن نك را

 كيأ شبع تنطلمس كن رمع حررط شارو يك ادام نيمو انني صح ف جاو رار رتس لبي لس ايكدلت معيش نكن لونطلس مل
 تيارا ل ا ا ا اب ا ل ال اسي ايل بصح

 ات ترض آت غلو ظازم ىلع ىلام عل كس بعك ا قطو تدلل اهكايدرا رقم ارتوكل اد انج تح تس اهانيد



 امارس تيب آ 4 8 )طن وربلا ةروسءاس رسم راي 1 متثترلج» نا الجريستت شعب تناك

 35 ناار ل مروس_اهن قلت نارك بعلاى ا هدامت ايآل م تردايق لف قتسا« بش اه «ريعسر فوج اكول ردأي نيل

 -امت 59 اسال رثوى | وو ع كذاك ببم

 رشا اكن لس نوت لست لد تعاشر ورا لوقرنخر يشعر زو كس لارواداشداب قش نولعفي ام ىلع مهو
 له سدود

 هولا مق ش كي وسكس لاروصنك ل وراه ناالئالاع- ١ومسقس ننس كلا لا ناااوسكس لاما
 ل اب شوك لولاك نلاسآو ني ذ حس تمم اداب كح هس ناميا يا دغ ككج اروا تسرب زب اكل كس لوب جدا كرك
 تجوب واليك | كا لوك ه ورك لن مرج ا لوك وراسي كسا دخ نيب بحجج لبس راب تل تاالاع هد ذود ذك زج رب جداا
 نا انكم د لبن امكان ترربكوك وم ال نا هول ؟6ةساج لاك سار ىت لاي مت ملكي ايك قل ةساجايالج لش كا« ل
 كسا ف رباك تلم انس لب يي تااياور دج دكا رك ذاك ورش نا الا ثم رك الجول ن ا دولا لت لك لوم لا لك

 ن_ركشكرب حس تبن تك لولوج دللي - لابو تدجتا سكس لاولاو لوكس نادي تصوت كاز تشس !ونتف نيبلسلا نا
 حررط حررط خر ذودروا هس رايتاو الاكل قتيل ك- نادك يي رقبتي ليك [ئأناب حس لاكي ادوا كس ل دل لع

 لت باوتب كاز كن لاوج مك [ض اين لوك والعكس 9 [ماعايك عر ذ ودير هس نا هس بانك نعاسساك وفيل كثروا وتتتسك

 هك ضل هس أ ايلا يماكى دب ك تسخر حس فيلات كايد نالت رسيبكلا زوسفسا ثللذ
 ٠ زج يو بس فر اب شاك يند لل اقم

 -4 كرش كري شكشاماف_ديدشل كلبر شطب نا
 ليك ىشا ل بلمير اب_جدارم باع ترآ تتم قرسدروا اك اين 31101 ديعيو ىدبيوهدهنا

 هن نانو مانارامبروا كس لب اجو كاخ م بستب ركرمدك ل دن لي لتد سا نشرب ذهل اكة الج هرايدد توروس اتركادبي جرم
 4 سارق كمر (عس

 قريتنا عررط لتس ىكامج ناش ل دج ىلع ناش لابج لئلا قتب_روفخلا وهو...........: لي اش مطلا
 تنطاس كت ايم اكلك سي بلطم كني شر علل يدهس سبل لوك كتبو لش ىلا حرر سا لئدح ىلوكى م اناا
 < نركبنتعرب ني نيك نانا كرب“ ديجم" روا-انلعاج لل بكر ب سالك ا او ل رك سجس قتواورئايرف ل سااك

 5 كت اجرك ايفا يوراكى ف انكم لباس لس قس ربو كرب ماك

 تالوكشروا قل دوب اه اذ ركع ايدج فاول تساوي ا هوك ين نلبي تس ديريامل لاعف
 لاصرمب_هككس وم متازطروا خاموو لبث سا هس ركو ادا اكرداك سجل لك ل ابيب لاك لب تاتماكا دول <س انكر تاك لس ور

 :لامج تافص ىلا شيمب هلكب- تي ايان رايب و فوقي حس ماما كس لادا ةعي جانو مر ورخمالو دن ب مارك او ماها كس لاذ
 .ءاجرلاو فوخلا نيب ناميالا_ك كدب لي لوو ف وضدت اسكس احرروا اردت اسس فوثروا باه قرأ لالج



 را

 د5 : 7 55 ا
 ماع قه هو م ورلا ةروس مسهور 0 ملط نايل اج ريسفلجر رو .ج رن نجما

 ستاد ند تدرك ايشكرسرم ب ذرس لك ادخن لاش كس تل اط قي ادج سخر راكم الكل لس فرط كن ول نلا .كلذا له

 كس ارجوك لقب يتقلو خرط حرس فرط دول دالك ادد 0
 - اوم بسن انكبداسيكرب ماها اك يرسم لبس سومشتترو تفاط ذي اروا نايفطرفك

 رزقا روس رشا ارواب تر للا اره ىلا ب انغروا 2 ذب ل بتركيب حس نوصل ارافك اورفك نيدلا لب

 قت هس كذبت ا تنبلا- يس لاكودلاف لوكس فاتت ال نادك يدقاو- لإ تسد هلل لت خانت نآرت

 5 م ةك قت ازيشروا لإ ةك لود عم ترق ه قس شا ع نرورش

 لي ناش لك ارك انكسوم ماتم اثبت كس لوقت وون دواس لات زجج كف الجن أرق ديجم نارق وه لس
 رزئاكس لس ل زيوفك وأ لاك ادغ جس لئاروا ثمنا اماكن أ رق لاعرجم جس تتقامترسارسان الشتوى اهيل لا اج[ قر
 تدوم كرون هوس كى دوال مش لا تايدج- قس فن نسا رت واتساب لكلا لترك ل اين د مانت قو 22200

 _ ططوفتو نأ رقرواليوفنك ا حرول شنغن

 كس متو ملط نايا لبا وو وج جس اهدا ايكرادرمتسس دب ماتا كس نااوكر افك فرط كيا لن جروب وتم. :م الكم الغ
 نوم الظدشلا كرب دوا جس ايد لتلك ب اوثو رجا نيرا لب الكر دق تباغوو ليطرشبوكن اهيا لبا فرط قرسود دوا لين حس د ضن زابب

 تاك در لدبح

 دا ان لارا يشل ذل نورفاكروا لونضوم لم !ب دنج لم لايك يانعق اكل ولاو قدنخ لي لذ لادجن انج

 ندي يرن يول كب :اكلعي روارأم لما قلك يرق حررط كا 2 ا ارو

 الكسار قع كل كس نايا لبا قكبسا حررظ ا - يكد روظنم انرجي حس نمير ايكاراوك اني د نلاج تنفو للا يس نااميبا للان ٍِط

 . 000 كى راسادخلي رسمت جب اهانب دايت كك كس تيس ىلا رقيب تق ف ل ند لثثأ اا

 "ب ىرورضو م 0 00 ل َ

 57 د رتب“ ا حشج وأ نو نامي ىلا لكي ىرورضو كي خرط وكاس يل "لك لع تر وصى أ كاس كمت لس نا

 ايل اكدومروا نلوكر فورد يقاس ناكل وجر ونقاط خيارك 2 تن تب ارضك ايكا يك اك اوكرافكد عب كس لا- اب
 500 رم كد لع نايف ةوبش دابا يسع لذا كت هاو كمي يوت اومم مسايا

 تس لاو لاوس لولاك ديو دريل سا جس انوفكحررط رول ل زيوفت حر ولوور واو لس كبي زك كل 20 7

 .تانسح رشع ايندلا ىف نوكت ةفرع و هعمج لك ددعب هللا هاطعا جوربلا ةروسارق نم ها م :تروسل اشف

 ( عروضوم )كهل باول انك د تس لوف كروان وتقتل اين دونما تن ذب خرورب روس نوج . مر

 هيمي عل وتم نانا الانا قو حب ربكلا روقلا للون :لولس فن اطا
 -نلي يداغعس لاه او لاح بلغتيلا ل تح ل ىو كد اكى ذي



 اعانار تي[ 48ج قراطلا روم «رسفوراب لج نال اجر يفت رو دج دن نامل

1 00 5 

 ام كَمْلُعَا كلئذا آمَو 0 مم الشا 9# ٍقراَطلَو مْ

 دال ففي ىلؤلامدعتاَو ىرذأآ يذل وم لح ْيِفِْبَحَو أديم 9ىراطلا
 هِْوَصِ مالطا هبل ُءْيِضْمْلا بقال حن لك وَ اير يأ ملا ره ةتعاَميرجفملا قزالعلا

 لن ةقْئَحم كو ةدنرم يفان يهب مو ظفاح اَهيلعامَل سف لك نإ ِمَسَقْلا ٌباَوْجَو

 ٍةكِئالَمْلا نم ُظِفاَحْلاَو لإ ىنعَمَب اَملَو ُةيِفاَن نَفاَه ٍدْيِدّشَتبَو ةَقِراَف مآَللاَو هنأ ىأ ٌفوُدَحَماَهمْسَو
 نه َقِلُخ هرج ٍءْيَش ٍيآنب هدؤ قل مه رابغ رظن ُناَسْنل ري روح نب اَهلََع طخ
 جرب ٍبْلُصلا نْيبنِم ٌجُرحي احر يف ةَرَمْلاَو لْحَرلا َنِم قام دن (3يقِفاَدٍءاآَم
 م واقوم دعب دانا بت هجر ىلع يتق رئشل 1 َُّصلا ُماَطِع َِهَوةَْرَملِل مؤِسْبآَرعلاَو

 هاو را رسل عك تخل ىلثت مؤ ِهْنعَب ىِلَع ٌرِداَق َكِلَذ ىلَع َرِداَقْلا نأ مِلُع ُهَلَصَآ َرِيَتُعا

 كلل مررصالال) ِباَذَعْلا نَعاَهب عَِمْمَي ر ٍةَوق ٌنِم ْثَحَبْلارِكنُمِل ةلامف تاز تمل ىقايراعل

 ٍتاّل ٍنعيشلا )ع ذّصلا ٍتاَذ ٍضْرَأَلاَو ٍنْيج لك ِهِوَعِلِرَطَمْل «زيججرلا ٍتاَذٍاَمْسلاَو

 هنا ٍلِطاَبْلاَو ٍبَعَللاب مول ْزَمْلاِب َوُهاَمَو ٍلِطاَبْلاَو ْقَحْلا َنْيِب ْرِصمَي ولف ل وَقَل ُناَرَقْلا ىأ ُهنإ
 ع

 4 اديك ديكو ملَسَو يل هلل ىَلص يبل اكمل نْوُنَمْعَب 415 اديك َنْوُدْيكَي راَمَحْلا يأ
 ا ا ا ل و هكا

 لع وَّلَع ُداَوْراَو ادٌوُرْرْعَصُم ٍلِماَعْلا ىَنْعَمِل ٌدُك وم ٌرَدَصَم َوُمَو اَلْيِلَف )ا ٌدُيَوَو ْمُه َرِظْنأ ىأ ِظْمَللا ةَفِلاَحُم دع رعب ع عا و كلا ل ل ضم قاع ر,.”7 مارا

 ٍلاَتلَوِداهجْلاب رمالاب أ ٍفيَسلا ةيئاب لَها حور هللا مهد دَفَو مْ



 َََق 5 لا
 اداري كش ن9 راما 7 27 اسمو اي سر مدلج ند السردين حرر مج رت نبى

 لي تايآاع ل ل سسك راط روس
 ا نا رقلا م“

 اراتس_ لي تك ق راطوك ج ىلاو فس ارب وكت ار لصارد) كرت ىلاد نوم رادوضكتاددوا لكن لاح امج مل... م
 هءا ريت ب )سايل لاو ةس ده رادو تمارسل سمول هدد( لإ + تك قراط ى اوكا كى "اد باننا دولار

 ده اع كرمك ابل كي راط لش لاروا سرى ات نك رد لح اهلوارواهسس ليك لان لوعشملس ىردارك إش

 اننا ؛ اهئ ولمس رص داس قودي ادجراد كتي ) نكور ( هراتسم اهايإي اخ )جس هداتس ( هور قرأ 1 20-0

 ماكل حس فق نارواهرئااسمرواج في مال )وعن نابت لوري ل ا الا ا

 هيفان نا لم تروص ذم اسكس دي دثت امل رواه الاوذ قرف *يفان ناروا رفق نا مال لب هنا ىا. بت نوذك

 رت ) نانناررج ( تزن تس كى ماكس كتالس ناب نت شرفنا امس اظفاحروا_طوم الا تم 5220
 م: )< ايل ايكاديب تس مل ةلكجا كياود( ع كس باو اكن لاوس للا ) تسايكا يك ديب ست لسموك هد ل( ترج
 لواط ل لا ل ب 34 نول دورا حن( لورد( تح دش رح قير لك تيدر

 او مولع تيلصا ساراباب) جس دداقر( ف الورعب كس ذم انا) ذل اديب هدايود تا( لاعتشلا) هايقي( حس

 نزلو ادرج ) كرار هديشب( لنسب لك -) كوم لات ذي جراج زور لست ( < اتكعالج  رابودووتس دداقرب دسك اديب جدل 6

 لسا لوك تروا( لاو فساجج تس باذع) «مروز لولا يامن د ساي كس نانا( ثحب رك ) تنقو نس( نا
 تارك راب سجل لس دا )جس الاول مش ابد كلاس آس م ا ااا

 3138 )+ تاب 2 < لاج ثمي( دلل سوي ساعك )وج ىلع نس م دوا( جس اهكريجت
 هل :لي ترضخ آ )لو ب لأي 0-20 (رافك )ب لنا عزفت يك ا ال ع

 ا بكى تأ اوم بما 21 نا لون ب ال )نوفا لكلا | ليا قك يروا( لن عسر رك يشناس فال

 تبوك ا نيج اهكمعذب حس قرف نفل صك مح ديك ير الرع لاح كس نا ةكتمد زوجتك ورفاكن ا(! ريس كن

 روم مرتي [لاهاديورر ف داورأ. ادور ددص» لكس ديلا كل ئاع تبي ىى زوج )ارذ كارز( هسا القا

 ن1 كم لتر من بع آد ايكو روش تلهعروا ىلا #ازموكنلا للري سلا انج <

 رجتا سلس كك و قم قراط ترو ايار فس دابطا كس مث تمبلر ني قراطلا.... : 2

 جة ل لبث كلاس ليال ساب لورطن داك تل كلل ىا قولا 2 ل ل وردا تس

 هس اناجاراب كس تانجو راسك للا ايكو م لوتس ع قرع رار د ع رب نت لنا اوكار

 جسر كر دا رواج يسارا كلرداام

 -- ل ل مق راطلاام
 تهت لع كلانس لب وف اسوج لك ضاخ إي اش صا هرم قلم ل ل قش نا كس لا مجنلا

 ل_ومورشم املرواح مال دي رش اكل سم كوم فقم نا لبي تروصى إف يظخ 27 م ل ءارقور ىف امل - امل سفن لك نا

 نوح دا ارى لوف وكف رسودروا لال ول معب لوا - كو هلا تكامل واين نال ترروصل

 لكنا تش رف ضتثروا لين تس وروما تسمن لامعا نش رف ضب سس محبس ادج لري بيق رت ظفاح



 |احا رستم 4 879 لراطلا روس !ح هرج ري 37 مت ةرلج, نا لج ريختر 000

 كرك ام وتشرف جاسوس يأ يس كس ناسا ل لوم كس ناار 00 ىن وتشرف ىو ل 22 تار ندري تمتاغت

 لو قتوظفاحمل صا كادت قلب كك تشرف واط وا لين قكترجوارع سيمت وفود لاهيب دهس قتردرتم
 ركع راشا نرش اق افدتا ذيل اس لو ترا لوف ب لقاء تداولا قدرم_ قفاد ءام نم

 دور ع ل بيتم قخال قفاد ثيبايدا- م ل لل 19 ال لا 7 رطل رماترو! نبال كايد

 نيك ثا ةقرقدوكى سكس يي ساد ل يطخان ناو هس قلم لأ زاك تبن خس كس لبن ىف ةيساوك ادا ليث لات خ
 لول ب مر ند اهل يأ نيئام نم اهب لا ءام نهروا_جساتوم وفم لوا نقاواصح ضلك ماتو حس يل
 - لث ةساع لع فرك لود لو ةساج قدا تو كش

 لس بئارتروا كب كه دي ربل اص_ بلص بلص_ بلص لإ تغلر اه لم - يلص_ بئارتلاو بلصلا نيب نم

 0 <- تس ءاضعا ىانتك ندب هج رلا قلتو 10 ارقي واي ضاق لع تك اكل إذ

 لك تان ىك عرامد عراخنروا ع لش هداي ناك رام لم ديل وف ىلا جس انا هل بصخك سا حس البنت يم
 رواه ايلا ايكركؤ ح تيصوصت اك اضعا وفود نا لع ركن رقمي ىا ليج ىلاج ليل ىلا ست فى لسن حس
 روارأ م, لق ظنا ب 00 ل د6 نواعم م يلو لكل ات بس يام <. د راقت: بلك تكسي تار
 -:/ندي ماتت داس لح لت اوم حم اج ءاضحا لولودريةررط للا حس تسئاو سس رام دوج جس عرافتنا رم هيب

 رارم شابا رب يرظالس فس الف دق قيم دارس لكن تاك تعس ل ما يرلا تاز-اك ةعج رج فري - ىلبت موي

 -< ات ءاتومر و ثاولاك ىلإ مزود 1 ال

 - ل لولى وريد رس اهي وكن ذ رطب اناج الكت لي كدوكن مذ. عاصلا تاذ

 ا قاوراكى اردتساوج اسكس افك ع_دارعديكت روس يدع ةارعريلا از7_ديكاو
 لج دوصقرلاو اكس داركم ودب ماك تسنح قفل ني ىلا كانت لهماروا لهم .مهلهما

 -ه قى دآم رقورتازفورتح داوراا اذو رغب كبف دا [ررصم_اديور

 ل و ا ل انكروا ىلتيل_ لس نيم للم عروس لج هلل : تابأ الد

 ترو نايب يروا نايباكتيين انت كن لأ رقت لو 0 ناكماكث جب رواه اي اة رطل كلاما
 لاس هوس 6 او تاب يس نايبزادئاكس تدوم از ان راك ال يي روب ت ردت اطوا انتو رت
 هه كرر سورا ع كل عملا تو ل ترص نزار رارقرافل لكي جه حل لولو

 لوف ةداقروا . رش وريخ نم اهلمع ظفحي نم ةكئالملا نسم ل ساير ايع نبا ظذاع 0 ا :كباباوت

 .كلهاو كقزرر كلمع نوظفحي_ت
 ىو طفايم قش و ةح وب ىكىلايق نت عررط ىا- لوو تشرف نجم حررط لش دار حس فاح 4 رش +
 ولج رم ىو - < اطدوجو تس ىادأ جي رج ةياوطم تالز ل ىف وا لك دك ذل قيل 1 ل تان 52

 -_ِت لامك اكس راتب ب لا غشنا < تس فرط كى ا ناءاسو رعاك دن فد جس سا كاهن

 وأنا هل ل /ةجسالاو ةسانياك ا لوك تدع ح - دبش لاه داتم لوب كل وبا ممم ملام :تدابش كل ورام

 ريس دسك 1 ا لاك كس انتم .هجسا زوج رن لس ع طف ور كس + ةح ارواح ايأ اطيعرو

 توم مولخم لب بشرا عوم راو ناو راسي اد ص 1س ماو رفوص رم ل راقر لكلامك ليت ني درار رات كل :هراسرا لس ةاج



 اه احا رسب 48739. قراطلا ةروس سرس ا 1 مترج نايل اج رسفناترارو الج رن نعل

 الترك تلا اذق ل لامئا تس راهتردا قداهسسا- < لرك ظافخ ل وراتس ىلا ؟تاذوج لب - لو تسد تنور ظوفتر جس
 ترث اوك لاما كل ا و لبن تمس ايق صار وهاك لامعا اركب لين تس راظو فك رك حرر لك وراس كله جس راو وش
 وج حس ناوكوو دوا جايا اج حرر لكم ودك هي اج انر كرو ءادتبا باوك ا جس تحب ر جبت ورا اوك سم اقر وا- هيام كراك

 ب كيا لف نوغيل_اوتلق ت كس رنا كس لاب واو رج كأس نا لوم رج لوب را انج نراا
 -ج تاج لترا رقتسا اكن لانا حررط رواها دذوجوكل وفود كبس اختنا

 مكس "1 صيصختا عادت بلص نيل <. هس كدبم تقلي ونواب كس ترو درمان تك ت اجيب ا

 رج بقا لو لع ير خم اناا نأ خام لبس ل ديذ رخال دو باقي ع اضعا

 قلع وفور رو بلس بئارترولايكايلور غول اهيل سا قلثاك امد فرس بلص لج رواه 2

 ارنب روتلسرب يون ودام بنت ب إب تمالس يسير عسا ضار ع اج تك اي دياب دكا انج < اك ل توك ايل ا <
 2 قلت رضاك احس سكي ءاضعا تسارواريرلاوب مولخيسس لتس .

 مترك لاء < اي دان جب انك جاتيج فبارك امن شن ل ث كيب كس لاء داب جيددعب كس للسرا زقتسا وج سس ناو
 ىلا رك ا لسا قسرا ع ناري فو نارا انما الع نشتالص ىفاللاسج» تنخاس كت كس لا لش ى

 كتاب لا < اترك طع نام اسد لدن ذوي مدق دقردا جس نام تايب نس تاعداحو بمن اصمروا تءافآ اى سرمط حررط_ حس
 نتا رك ديرما ليك رطل لانا لكالاح_يس السالب هوجو ركش مي دحب كح تددمتس ا هددك تو اك

 520 اري هرابود لي قرم قف شئديي ىرمدروا قير 2 شدي ليي لس قرفاتا فرص جس برك ناب رابوو

 م ل ساروا قيلكى كن انامل سي تيقن عسايال لطي دوج و تاادغرك كوم انكر اك اك تس سر سوى دال كس داكن كح
 ل لت "اير لإ حس تقيقتو قست هدلز كيا أك ءاروأ نوم اريج اك وت الصروا لوو ىلاو نس ركم اكررتا ل لاروا ثان
 - اجي درا رثشداح لافت ارواشداح كيا تان اكى راسا انا لس لا تسب « ل وقشر وا لاق عاق داي زاب ددب

 نال لول يورو فارسا نلف درا لك 2 ام لول[ بس زور تمت
 7 انكي ريدم تا تشروا ل نا ل لك لل سال حلب را

 و شارغاوج يتم ل نارك م آش اس كايد ةرجتاس كس داكود قرب اهنوج كتم الاهم هوروا كس هدرك ب ذاد كيا ضئايندوج لاما
 را ات سلكسمو [د كر لوا سب وبات كن وكدلتج تاكل ابهدروا كس سدرك اكداراروات [شبارت

 ىلا للم اند تما مران لب 1 اه رركا طرب كر تشر وا دص اقم هولي - كوب لن قرجاظت كلا فرص لاح , قراج

 تر نقاد ب كل ب لشرب كل صأ 1 اق ايلي ب لمين د نوب سر ككتسدد لوني لابك بكم وردا طير دإ كل ل
 - ل اج دابا ىلا لع امكن انام -|و رار يسرب“ راسا ناوكنوكروا

 ءامسلا ركل ارك 2220 22101 امكن اكح /تعفا دمع تدق تنافي رمد تقول اق وق نم هلامف

 كايا“ و رمل ل لاجهر لكم لري تثسإي رواصقد كيا 00 هس لراباا ارم لي كس نش ولروا تنل نم 4 عج رلا تاذ . .عج رلا تاذ

 دج ابرام قول ثول داج اانا ركوم نوم نورد باع ايكل دنم زن جسق رك

 ل لوك جس تركن ايبماكحادد! تالاحكس تم ايقوج آر ق .لصف لوقل هنا. :< تقيقتروا لاين آر
 لال راذاوب تس نت لوو ا خز لد تبون حرف خب_لعق كام نع لو قاع وب: قاسي ساشا, كلا



 اه حاربت 1 4 813ج قراطلا ةروس ا“ ءرسأورإ 16 مترج, نال الجر هيف حرر حج رت نيل

 ريال راب [ررط لرب جس انب دلوع اروي تن تقتل لا كيأ نابي اكن آر حرر ىكا_ جس تقي ريججروا لب كيب
 فتاوي روا "د4 ذي لكس نع ذه درمس تاك ل كس [راب وشل ليي تس يق ررط كا جس ل دافادبج

 تتسع“ ايلبانائاراز تقل ناشف هع نأ مرا ل ربل تي شا كعب جرن عطا
 حن وجب نلكروا دع ذب ككل ان تاب كوس متو نإ تسد 2س جواد طرف نوديكي

 رقع وا نل آر قرك شا مارا نوعي تس كيا: اء لإ ٠ د لج لالاو حررط رطل كس نس كل اءاي وتسوق يل آرق- لج تود

 ل ل رسل ل

 ل هم رع .وووروا ب“ "اح ورك نووف لبي لاج سوم ةعبس ةتييسادوا ليث درك ا كشعب داك خا آروا ل او

 : رمال لجسد بايماكلاب كلل نواف ساد نو هس دارو زارإل

 كل سيدودايز ل كد :ىرلج آو اون 2 امان ركوب ري« وو زوجيرب لاح نيس ضيئأارذ تشم .ن نيرفاكلا لهمف

 لك لاب م 2 يرو رم ناك ب شئروا# ابك 0-1 اسكس نا ماهنا تدلك

 نور ضار روضت ل ارشوأن املا رحب لس فس رعاك كيا لاي مم قل فاي رفداشرا لمت ايوو لن تروس لا نواة ممملو : مالكه صالخ

 تكتم: لن تاك انك ع تابنكل مف كا نآر كي رود <

 روان اسنا ىتوج لمت دجتاب لح تاذ لس ىلا كلكم اطنن كس لورانس بس كس ناع الورك يعبر كرد وكن وراس ىلا

 اني حساس دنوإ كيا ةررط لكك كروي اه زج راجأ كس لادوا ثاانب قي ادوخ ناسا جس تدرك ىل ارك كزجج رج كت امك
 يروا ؟عتس لائرداق ب ةسالج هرايددوك أودايك نسر كل لطارم نتا كس مدعو دوجو كس لاو يكل بس < ايدانب دادناج انكاو

 رواج ىلركل جذي ٌقراج كن ارك ا هنأ هدرم» و -ابداذي ادي هدب لدي 00006 نزار سبر مس تمم جكس قدورض أل لا تاغ قات

 - كد اهب صاستقاط لوك انو« اهود تس عراننا ناك اننا

 ليكم تيقن قا قد يانا« وردا وليس ني انسب شاب تس نحرك داشارج

 لش لولا لبا هوك لت سدد يلا را < تاب وا دخي كود عستلا وري نا تف نمت نآرق حررط اس سلا

 70 لع رخا ؟م قئر بايعاكل اي كس ليت با يس لاس حس نا ىلا كليب ناب وح ل اوم بايماك

 هج كمدرب رد يل كس نيا يش سا ليد نس كى با لنا سراب نيرهفارذ بليس لك رف ستكر وح
 -ك نوئارطسروا نآر قاي جس ب دضتإب كس نا الاي هلاك اجوم مولعم يبل لكيم ادذل
 ا احا ناو ب را تاسع 1 كلل رت د 17 :ترروع لا شت

 ( عروضوم ) -(ة ام رفاطع باث نك ذ تس لوداتس لاس اك ارث حت ذب قراط ةروس ضن ل :و

 ريس در رام رام نق نع منال دق ظفس يدع هل نسقك لك وا :لولس فتاه
 < هراشا فرط ىك سوم



 اها مت هاله تفي لالا روس »رسم رأي لل مدد نم الريس رو اما

 ا ع "0 اه كارد

 ةيأ ةرشع ٌعَسَي ةيحَم ىلغالا هرومس
 ما ع ب

 هميَجّرلا نل نْمْحَّرلا هللا مشب

 قلخ ىذلا ثير هس + ءىلعاللا نزار وس ظفلو هي ولي امم كابر هرد ىلا خير مسا حبس 3 هلا ا 0 لعل 30 0 _-- هدد د 0 2 ١ قلق 2 نأ 59
 0 < 2 مه هم ماوس تاو ا علا بنوا ضو مملال نر د لا اجل لاو
 هردقام ىلإ هما ىدهف ءاشام ردش ىذلاو توافتم ريغ ٍءازحالا بهانتم هلعج ةقولحتم ةءعزؤئوسف

 اميِسَه افا ءاتغ ةرضحلا ذعب هلعجف بست ةينافعل ىكرملا حرخا ىدلاو» رش ريس ن م 1 0 ىو اهل سوا ب هاو هاش 710007 دل ول نو هم قول قاع م

 علية أ هللا ءاشامالا ةُوْرفَئاَم :«ةىلست الف ُناَرَقْلا َكئِرَفَتَساسب ايدوسإ دال ىوخأ

 ابق ٌةناكف ن داي اينما فخ ليربح ق َءاَرِق عم ةَءاَر رقاب ُرَهْحَي مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ناكو هبكَحَو هِبْزالَ

 ام لعْفلاَو لوقلا ّنِم ها ملي ىلعت نإ اهب رَْحْلاب َسْفت تشل ىنشنال كلن اهب لخهتال
 8 و طا ا

 0 للاب طم رد مالشالا َيِمَوةلهشلا ةميرشدل +. ىرشيل كاشي اني (ع٠ ىفخُ
 ةيانك ىنش هللا اخي ها ٍيْشْخُي خي ْنَم اهب وك ٌذَيَس ىف ٌروكذملا هلت م دوم ىرك للا تعفن

 ىنغمب ؛ىقشألا اَهِيلإ تميل ناَجاَهكْرتَي ىركّدلا ىأ اَهُبنَجَعَيَو ٍدْيَعَو ٌفاَحُي نم نار لاب رك دف

 تب ْوُمَياَل م اينّدلا .”وردعلا حكرا قم ةيفركلا َرانلا ىَلْصَي ُىِذّلا ٌرفاكْلا ىأ يفشلا

 د ا روس حيرتسي اهي

 . رجالا ْومأ نم كِلْذَد ديحلا ِتاَوْلَصلا هادو اربكم ٌورِثْؤت لب اَهنَع د وْضرْعُم ةكَمْر 29 0
#7 

 كك
 000 ا اميدعا -

 هاو ريف اَغ ةّلِمَمْسُمْلا 8 رخألاَو ةرخألا ىلَع 4«ؤاينّدلا ةويخلا : ةيناق وُفْلاَو ةيزاتحتلاب

 نازقلا لبق ِةلِرنمْل د« ىل وألا يفحضلا فل اًريخ ةزحخالا درك كولو م الف ُى راما

 ىسْوُمِْل ةرؤتلاو ْميِهاَرِباِل حض ٌرْشَع َىِهَو :!«ؤىسومَو ْمُيِهاَرْبا ٍفْحِص



 0 م
 ؟ه حارا هه هك اط لكلا قروسء!ءرعبو راي 228 مقفنلجم نمل ل يضرم: ذ 7 نامل

 مكرلا نللا قنا مم لت تايآ ثا لب لس يك قا روس

 (جدلاز مسسااطظف_هتلك كيال اتعل كاب بسس انما 0 517 نكس اكددو ب ياي لل م

 ليتأكد بساننءازج اه ولك يا )ياني تاس بسانرمج ايلا يهب هذ ل ا
 لاعك) هداه هس شدوا( فرط لكي 0 و
 لإ رك اي دامه ثي( نأ ارق )وكيس ملال رك اوم املوسالاك )هايس( كّتخ) تنك زول( دعب كس لإ رم وك اراك أ( لونك

 حروفي حسو الت ل اج لوقت ا بآل )جس اوت لا ةسارسس كس لاجبتثأ ولك وبكت ثم) آرب
 ايكايامر فيو يآ و تس ل هاج ل امي ”رلا ارح ذم حس دو ذو ذتس لم ايار تره ترضخ آ تسي كف:

 وج رواه أع اج ىف ا اول )رسال هد( ياما بقر ت زي هر زو لاس 0 لالوجب © 1 تحد نرطجل

 اذبا- ل ةييس دول ب آت اوبل (مالسا تدير شلك )دقي رط نلامسآم توا حس انتاج 0

 كس ًاركذاكى مس لاا ح تريلا رتل ل لا يب م را 2 ار تحت( نأ ق) ب

 روا( بايك امرف ديعو فاخي نم لم نارقلاب ويكرلا 0
 يوب 1 اي رج ( رفاك حن رب) بيري( سومة قو ىاعب اجيد ذوو تدك )عتريس للا

 ( كدنز كس زم )6 جس شدوا( لس ب مارآرك )سم ل ل رن صا نجلا "ل ايد عال 1ق زود
 انها ريت )| راتني مان اكبسد ةييسا( ىلا ل اع تداهط رهن دذ كس ناميا) كرايتتلا كذا اب هس ل (اومدارحاب) كأي الف

 كس ءاحرواو 9 لاكدنز كايند مترك لإ تس رس لاس (رافكروا لو كت رخآضخاب ي- قوم )إبر اتته ذم زامغروا( ارد

 يس لاو يسد لابد وا رتب اج ردب( جس تنج للي لش ) ليي تررغ الكل( لعلب اتم كس تمر 1 )وب تيبس دعي 2( تاس

 ب نآرقوب) تب لأى كلغ سفيكتلسي ( ومراد ردا نير تبلاكت رغدان 2 رالف ع نس ركر ايا للزي ) نون
 تار ل م ىكوصروا نس لذاك مي (ما) لص لوقا وه ميما( لن لك وم لاذ ان لحي

 دنت كك ماع نربي جدر حرروسي كي هروب هيكم ل !تن

 ملاكمولعي قت ولا ارم ولعروا حل اجانام ثمن اروح ا ةهييرخأو ا رار لصد رضا فل .مسا حبيس

 ب اها سلال اتاك لاي مان كس ساس بجاد ما قااكتءاذ كر را هللا رطل انج. < لتر

 كت ىلعالا ىبر ناحبس تءارثيا-< ب

 سوو كلتا تاج لئتفص كم اير <انوج بتم ىلاعاك ابو كل يلقن يلعن فت كبس ىلعا

 ةنسحلا لقاعلا دنه مالغ ىن ءاج_ ماجاب امج اجومايياشدو

 - تامل عاتق قلع ليدل جي .قلخ ىذلا
 -لا 2 7س فيو اردقل اكل انب للاكل ا رزقت كضك 7م .ردق ىذلاو

 5 ار اهب كعس لاح وت لاك راتم لك يندهريفو لالخ تكلا ذوك .ءادغ
 دوجواب كح وج فا فس ترض اكس يمزج سود سلا ررظ اس هزجج#فن قرط سس آر .تلئنرقنس



 اوما رسم 1 4 هسا لالا ةروعا ءرسنوراي 0 مش لص نم اج يفرش نلت

 فلا لع لاس إي درا رلى بوكى سدت الفذ ضر اس كان تدريج مازبل لو اياكل وج ننس كح تما ردي -اص ذيول ا

 -<ج تس تياعر قلص فكس تايآ

 زامل ب آيترم كادت انج دارم نلوم ترردنو تلقرولبلاب سورا فرط وم روس هللا ءاشامالا
 -اهتايكل وجبل مك.ايطر فذ قي ب يزل راعق وز لوب ووش آيل امي نس بعل يا ىلا ككل لوعب لع

 اصح ىلرواانحكر لاب اكصح قس ياي <سدارم رس كرمت تءارإب لإ جدار لاب رج ا لاو .رهجلاملعيهنا

 -ج فاو بسّثلا_بتاح ويس روع

 50000 ! كا ففحاكق و كأس ب كئز قتسم فطغ اك ا .ىرسيلل كل رسبنو
 - ث تل ك لبسرو؛ يفيطع حري شبت ئ رسب امض يك يامر ف لست كل رسبف ك- نس كو داشا ف زل دكا
 - لين تل دار ريش لاما لى رمسي ديف رق ضبر وا حس ارم تلو كج رك لن هس ا رو تس نب اروا

 اك ''اربنكرب وأ” تم روس قرورضهل_ كس نو كراك تعش تيحالص قتيل هبت .ىركذلا تعفن نا .

 مند ىلاج كت محتل ل "7 1 اس للاخ هداف كتبت لطم جر سس قر قادم
 نم” لوعثماك تعفن ف رش داق حك نا لش تعفن نا لش لم اقبل قاس :راوفسر[ الكاس ناوروا ىف كن وأم ولحم

 بهاد موو ركذ يسوت بانا, فوز ”'هركذت

 # لث دارص بن إب ديرو رف اكان اي - لل دارعرفاك اقلط . ىقشالا

 < ايكوراثا فرط كب اوج كس لا فرش ع لطساو لوك يمدد تايحو توم . ىنيحببال و اهيف تومسبال
 عقانرج كرت وو حرر كال ساب لمار تلاعددت ومس وجاك ش تمدد اغسل جلا تايند تفل

 كج لع يك تاال هاتهتساتوم لاح كك يك كضنمال 1 تم ل امد جس قكوم لك ووو نارا دامو
 لمت راو جررخ كوبل < لميا تايح لم بلق دوا ساب لئاراقتي سباق تاب تس لآت وم_ركلاب دوك فكس سا
 رئار ماا ىناحورلا هكالهل ةقيقحلاب ىيحيالو همادعنا عانتم ال تزينها رند لاعب 52

 راو لفل نق ىو لاش لوول يروا ةئلاجوم قل كود لج نقالع ا هيو راس شن قدر نانو نان

 - تاع دود

 ةولزروا كرجاظ تدابطك_ كس زامناي- اب تراهطس ترث دقي ح دارسر يكد حس تيصخضرفك .ىكرت نم

 كح فس ومفاص لاب ت تيصخضورفل شك يأس ىك زق نقتل لاسورعتس مآ اق رز روا تاق لج 71

 ىلظركو روا ىلاسلرك لك ل يؤتي دواد لين لس ةولز تملأ وا ل ك- تداهط دوا كاب ل ك ذارغ نتي نإ
 عراقفار يكاد« مولحمنس فلعل الصف كش تك فاشكبح امج لدارمةراقفاربيارب بحاصرواد س١ دارم

 رارم شم جل 1 مللارواداعم لمع ساكن تس رفيع نبا دواس قم توك انافلا لكس 00 سوكر ام

 - ليث دارم نب دين تارسكروارطفلا ةقرص كيد نكس ضر واح
 ماركة روارطفلا قر صعتس ىكز تكسب سار كش تروا_جسدارم للة دوا ىلاسنركذ اي يرتب .هبر مساركذاو

 -بس دارم إي ديك ام تس ىلصف دوا نإإ ديك



 !و حارس تع 4« هو كالا ةروسا !”هرسأو داي بره مقفل, نال اجر يمقن رو لج تنين

 بس لو "كاب كاي دل بس جس لاول باظفاكا- ل جاب تاس ا ركب .نورث وت لب
 2-3 انو لم

 - كل وب ىئاوروا لؤي زل تاذلاب سقت رخآ .ىقباوريخ

 #2 اكقئاس بتكروا ماجاك ت ناي وروما ل اس نوم“ .اذه نا

 الج وار كسا روا نوب للص ووصقم يلع حر الف لب للك تسوس لا اهت نايباكت ازاي لش لالروس لب 0000000 :تايآ ايلر

 رواج ايكاياطتانوم داري اي انروا ىلافاكايند لش لب ذل تييروصقلىترغ ًاروا زامفوركذ يك نم تافص« «تلاذء تورت ع َ

 نق مال | ل ترم نق نايل ناعم لكن روتين تروس حرت لكن رق تسرك رالف

 مسا حبسب رتولا نم ئلوالا ىف ءرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ةشئاع تلاق :تابادر

 مللي يلعا لسصنلا لوسر .نيت ذوعملا و دحا هللا وه لقبةثلاثلا ىفو نورفاكلا اهيااي لقب ةيناثلا ىفو ئلعالا كبر
 توم هدايز ظفاح ح توالت تمثل كسا زين تركت واذ ىف لا ت ترتكب تسوي كة سوم ت ارت و مولع ل ترروس لا

 لابن ا. مك د وجس ىف اهولعجا_ا(ايرفو يقي روضتر ل وم لان ئلعالا تكبر مسا حبس رك لب ثيدع-<

 ريك تروا تحدد علب لكوج مل يلعدنلا لستر ضخ تعفن ناسك ذف - لو ا رف ئلعالا كبر رماس لص خس حبس
 هديجتر دع هس بآل تك[ فلاؤكلول ىدض يت نتا ترف دمج ودرج آر دف ل حرك كل لير جرو دع للي تعبت
 - خس سكش أامبفوكل وكول دنم تييحالص_ لوب ناشي رب تس يآ ايكيا فيل سا س٠

 لفسالا كردلا ىفاموا منهجرات نم ءزج نيعبس نم ءزج هذه مكران مالسلا هيلع لاق.ئربكلا رانلا
 هديك ا يكل الدتساري ل وم طر شد كس مهي رك لاروا ل دارم لي زارف قوي لزم زحلا دبع ن يورك تير ط7 اصف .اهنسم
 لثاني دوورم نياروا ىلعف ديعلا ىلا ج جرخ و رطفلا ةقدص ىطنعا مكث ةس كل فأعوفرم قروش ريعسولا_ت#س لئكر

 تلزن اهنا رف رين! .رطفلا ىلا اودغي نا لبق ةرطفلا مسقي مث ةيألا ءرذقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكني

 يطلب ج تروسل و بشري لاس نا .ةيالا هذه ءرق مث ىلص مث قدصت ورمادوعسم نبا نعوز# رطفلا ةوكز ىف

 ةككوم لكما لم لوكس روب سسوس لد تروس يضل وقب ان لوا كيب لاوس ايك اكد ائروارطفلا قصر حس

 سلبا اذهب لج تناوتي آى دلبةروسج انج قا ؟قر هبي حذو ذفا ككل ترث كين نيد ني
 اومبري مقوم الكي ليو رجا لغاد ليلتك الاع-

 م انه وانو لو هك كلر كو قنا لب ثيداعاكل_كسدألا .ئلعالا كبر مسا حبسبس............:4 يشل ل
 وم ةكولبب اكىف تكا [ لشاب تل( سة بايك لامتسا يل كس شافي لس فرط اهل نا لم
 وم لاعتسا كيل لس قول طئافلا لا حررط يا تاج فرط ل ابغا تبافعم تاز كلا تبن كه سديقتالف كك 0

 كلاكلا | لامعتسا نيب رطهيل_ كس لاوفود كيج ايانم رر ظن ثنو لباب اك ايتطا كن نلا- عري وريم نب كر متر ء فو جالوت

 ىراوكاناي قارن ىلاوم بس انم قل جر واو لو زوم ككل كور عقوم لع ل اج يلد جتا ما رتاو بسام اناكدثلا رزين -هيسايانب د
00 

 كما رثخاو بدااكم ان جلل - ساج لقت تببس ل مان كاي لا ليدل قدك هرج ءالخلا تييب توا ساج ايلدن م اندحتاس كس



 0 ا ء اضع ى 0 - م ملا <
 ا رسن حعا يب ىلع ب لكما قرون علوم 3٠< م ةريلجم نزل اج ريس متو امج رن رتل اه

 -تابد قىدعل ص تعا لاذ فج روضرك منح الا ىبر ناحبس لم هدبج_بسران#

 اري ريزادنادت ل شاوك جرب قا كرس ن١ ا
4 

 د يب تاي اكشداح لافتا ملام يلبس انك هراغا كري تس لس كسا يك نوتة رود زادت رتب سلا لك ايار
 تاناكل سا لامي «لاركر وا يلو تو نست تروس هرمي كى را ذكراك كن وقلاخ حس تم تش دوأ سس ءانراك ام ناد اق تس

 باق لب نق ارنا

 مكتب كلان حس هل طش وص أر اجب تروس رم ل لابي تجسس اءانب تش هج قايرق لاء .ردق ىذلاو

 تهمل يك باني وار وكرت اسوي * هس دييطرواو زادت اكزجج رب كيفك يلب ن مادي زيمقلو ارداملاع ى ةفنا ام فيك

 رو كال كس للا. دوا اياني وك ب سال لس شف ل يد زوج تس دك ادب ل ئىس .ىدهف

 « راب ١ ناي ذ ناس أ «س داش جيرو داي كس يسد لوك ساس ناصف ع م اك تا - ا ُْ ؟ لامن كرو

 2 ورك منا رف نك *ناناس ءرعس تيان لن ١فرط ىلا هايل 1000 مارغا قو و اوم يل: ىلا 1 تيا, تزخر

 تال 1 انشا رسول وم كا زج هدروا

 يما 5700 0 0 0 انا

 مسد راسد وهدود لارواانم اهل شر نم ناتي هس لاك فل باو ركا ى كرك روشناد سرت اند .نالاح_ < ايل كل

 0 را بس كي« 02 00000 ورح نال لتس ريب« عرامدم لد ناك: كان: هلك نانا حرر _حع

 ءاضعات ةدارا هس لات وا ىلو# ليك وت ري كل اعف اكس شوك ان كبس: - لي تسداج كس ماك اناني لب طمس تيعادب قرط

 و ا ايفان 000001 ع كرو تارت تح له يساعاب لاو 2: نك نا وام ىكرطل 4 طفوك ان

 هملول لاف دايرين نيج 03 مس ايجنا ماك نيا رم ربا دهس لاب قل دوه فرط م لاو تيبادم

 سالب اتنج ليكى رايق اه دوا ىكهس قيل ريب دس اناجو م ارسود زاد اك تيا لا للم لس اتوب قت كر وعشم لتس نلاللا
 اياب تنجم ىق تت واو يل_ كس ثمل ظومرنم حس تييادب قرايزقنا ا نانا دس احاج ومب ل لا

 لب طمس تييقنحو تمخ اس ىلا ل كح زج كارم لع تام اك نا اذ ملكه_ارغ صنم ارب ان تسإ نايا

 : دنا ع راما ةيبسا هوك داني ةييزقأ ب لس كس كانا هس لا جس ايد / مانا طا اك تيا
 اهي لل يللا لالق لوب كل وبدا ذس كتددث ل“ عج دايكت دك سس لاقي طا ذ_ كلوتس دق[ # قرارات ل موكب الا

 سر رق مار فيلق" قربا ى نان اتد دقو و ايلومد فيلكا لدا كل كس لس ديرك كارو ناينا ل نيس دد 1

 ل كس الو كود كا دو ىو دركمارف نايب شلي داش كس فاه تسب لس ناسا يس مل كا

 - لرابط ظنا لوك



 ا9احارس تي 4 دعاط لترا عروس سهر داي ؟رحاخ 00 رق رو 5100

 -ايكادييهراو هك لورؤفاجروا نب ل_ك لاذغ لانا ىعرملا جرخا..: .....: لاب زاسممشركىك لازثروادابب

 ال قر كدا ةج اناس اارابب ركام الكرش رافال ترق 4 هللا .ئرحا ٌءافغهلعجف
 ل كفروا رج ساس لوني ناز فرط رعود قع اتا يلإي رج فرطرب ركأ يل كس لاداشروا كزاتدو-<

 دة قلل لان كرطوت واود سرك دي

 اهرتشال لق لس احن لوب سلخ ع تام وراي رايذظافلا هس نآ م ثقف بآل كور مس ل ابعن نا . ئسسسسنالف
 نيد ليتل مت كيس سادات بيع د تح حس قام نب - ناي ضر لإ بك ايالد نا اك للاخ

 ظفحروا تشاو ابا للا عررط كاد هس هز هيأ رمل كب جاي ر زك ونتوب لكل ماقول طقوس عب تلاد

 ا احول بانل ىلا ري وا ىلاع رصد كج تورت كيا لك

 كلب علت رك 1 اووج زيوفت لش ررثخ اح لس ب ي ًاتناب فلان رع سوا _ياطم كا «هّللا ءاشامالا 0

 ارودروا ثلبلا 50 ىدذلاب نيهذدل اهكش نشلو_ت الع الب ةاجساج تاركا اد 00-1 ”اروأ معرس

 -ج اك تدعو ل ااناج لوم قلاب يأ 20500 6 يروا ناجو وب نينو آي . روط و قس تحبو ب بلطم

 0 7 ياه دايو ىلإ لقا لب هلللا ءاشامالا دامو مووصقناني د العب لكل ماكل وت [نلن لإ

 انناحوكل ارعا ىرب اظرواواريعتسا ىف ىف بس ل وج دج هللا .ىفخي امو رهجلا ملعي هنا............:هتس ظفاصدشلا كن رز

 كا وس ؟ تس يكس ل رك روب سوك ماري كح رك زان محير داس دكه ادتم عت مثل طم كس لا هو يل لا جس

 كت بلطي اب« قروا ناني ماس نرد ياي انجد ل هشيم كيج نال جس مدحت ى جساس نوعا« وت
 - لل لوب خير نكي آه مولع يا بسمو لو ؟> اكان اك اه ا رايدوارو زرو زاكي

 0 درك: قاع دم تيان تمرد ا عرزاعو تقرعس ا ارا نكرر دان ين آر“ .ئرسيلل كل رسينو
 1 اجار هركروو تالكشمروا كس

 1 كل ورسودروا كح ماعوك ين ا يآ تس باضاقت اكن لا لب لإ سامر تاناسحار دف لاري يآ !يجم هللا 00

 كبك شوا عر الصا
 فارم ه واثار! كل باع لا تدد مص ىلا, رفانرول ا: انبب ماكحا تتم ىلوم غو تدوكد ليا 5 تعفت نا

 كح بطال بحج ب مزال تنو ىاوي نارعو تعبت ربل ذو ظعو تيا ع لور شرواديق كن اكس نع ساس قرورض

 هيدداهبساج ل كرك ل نت_وبم_ ل ريع لربك ضر رشي حس نك اوم بل اذ ناكل ركل و

 كرك ن_ركقلثمو زن ىرورض لملك احر سدت فكك ارجوك كس ةاوضراى دعيت ضان لان

 -< ناجع قرورص

 كس نيد البوك ي آم تك كوت بلطم ول .ابايكططوبرمتتس كرير رمدعا 0 : دلكدبااو كو توك

 دهس دك نيش دقي رط ناسآمللب ١- نا اع ليوم ارت رطف كل وس_ تس اح لاا نلاو ل لكش ” ل لماع

 0 كاهئاورئافت ىلا لولي بما ةيساوت هس اة رايتبل_ كس تن وجدوا كب انس .اومرايتول_ كس كح تك وود وا لو



 احا رستم « هه :» لخالا ةروصر هرم ر ع 1 مفر ذج, نيل اجر ين رشو دل تناك

 رم رت سارق نو كراج اعل سلا جس انطوى ماعم زان اك اك سرج اظن ؟سٌئانور دا جس داج

 نول و لل ا سماح فوم تافتنلا لال تقيقكا ىف لول تعي ا- ومب تحك ررع وج اك #اهئاودت افوج جيس اج لوم شالك وكول نا

 د لمت اا تن اه ل تا ركل وق تعش لوو ودكم عراو سب رب قلل نر نم كب + لس لوول نارك د ومو

 اد فو تسبب زول بي لد ل احفاد اق قوت يروا انج قوس فس امج .ويعي سرك دنع

 كى ارك تيادب تساوت ايذعس حس جون كودنب كس هللا تود لوما, راه لقي تسارطلط لع تلك دجركأ لد اها غبار
 فوق ارواه وألا لك جر وو لي بسريعن ك تنك, دب لاس اب ىقشالااهبنجتي_ه:( رات مارت داعسوْي الفروا قرف

 لج ترك 0 را ل ا ع

 لضاح فطل كل دن ذل ينج عررط كيج تروا عاج توجت نس باعك مس ايت وثتاد .اهيف توميال مث

 لس للاب تاجندخإ هس لاازدو قو ساق نم ك1 9

 دن اقترب ل اقو بسلق خي ارواوب ك9 1 بت لوتساينو ونعم و ا قرماط .حلفادق- :؟ح كل يلايماكل ما

 وشاي مرسل اىشيخىاب اند. لوس ترق ةيلابماكق جس بام هوا يس سار آلام لامتاءلضان قالا
 نارك لا نين زو اضرب نال حر ب زامغرجج ىلا روم فاصل .مساركذاو

 تبلا_ وم شراهلتااكل ىف! كل لارليطرشب هس لاك انك ءاطحس فا ىلا زي كدنر قلم تلك ف نبكرمل ارا لئن ضخ

 تمن كل نا عي ارقل 2 رافع ريقي دع روم 2| ياور نط ار اها طيني ل ططاوا
 دارمديك مارك يعز انرطفلا قرصان لاذ ترضخ ضو اهم لوم ولت تس اذه حس لدا دو تطعيم لبي

 كدتلا المو ول ايدركت ا فس لا حس كدت اي كذامنملكب ايكو لكس ل داي كلا فر صدنب هولك سس ييءاشغ اكتب آل اعرمم-<س ل

 جس ءا كت عع اطاءرادر مامر
 تضل كي داقتع احبكم ارأو شت لاردا كرت أي اهددلب ستور ت لن بح ليم نورثؤت لب

 ون يل ذر ارك ومعيول ج نإ رتب قتال بت( دادي اي رواتب لب سلا ترف ردا ىلا هربت ينو لكالاع_و: تيس 7

 واهس راينا

 و ل و فروا رق حلفادقؤ* .اذه نا

 - لو كس تلك اطع ظني زم لوو العكس تار وأ نوم تر روا ننس لوك حربا تر ظنت كس لبي تا ياور فرع ضحا_ لإن

 كائرقنس كوكس كداءذ لانا لكأاب باك يسب روم مولعم بم كت نس كروب تروس نوم 00 : مالك ص الغ

 روم مولهم ملام لادتبل كتي آت لس ايك ام رف لب ك رحتال تيآروا كابر مساب | رقا تي[ بج ىايااناءرف
 تعأ 1 ل كل تس رواش ناطاضفم نت ل تروس ىلا ل لكل م تنو ليفك ردا ناآرق اي ووك أ 1 اني

 رايد جامل لي ناب :فالخك تلق واد قلك تساب لوي جايك ايو ثيسسكن ومضت ديد م ٠

 توصل مانلث ذس سجس روت قلت ىكقتطتماس ىلا داي لج كبس نا لبن: اديب دن اقعدس ف يدق

 لاب تلت قس مناف رشاد لكاس قروش 2 نارام اع اس اعا كه ديقك يل سا- بح ل دكر ايا



 اةحارسسعآ «مكاج لكلا عروس, ا”هرسفو راي <44 متندلج» نيل الجريح رشو دمج 2 نال

 رزقت للا-اهكر ماقول سانت كس لاا - اهكادبي دكر تاك لئلا كاي الت لت تاي ن يدب كس لادا
 اديب تاناينب ليز ح تدق لاك ات شلا-هس 51 ؟ ادي و كل هك ل“ نالت هار لك ةييسد ماجتنا ور لما سا لان
 كس ىلا ل ود لاو داهب جس ايد 2 2 جوكر كا اسايحو ىل مر مص إس اجب رظنم اك ىرتبسروا ىلإ رع فر طرم دجساجرأ

 520000 1س يس قاتم مر يلعشلا لا لوس نوم «- كن رقنستع ارعب لعا لا ل تر دف ضب

 وكل ورمودررطاى اس سماره اني دا رو وفكو ساس ماكارامب يلتويك- نهج دداي وكس سآ حررط لك اظذل طفل نارا يات اك يب
 د د نحر درا ع اك ناين زج ريفم فن ىل لقت تعني رأوا دلك لش _ريلسي_ ن_ كسي

 نر لعب ل نر تعلو م احارواد اكمل تح كس /سس شيل ناب ىت بسروا ع. لوم ديقصوبسورل

 لاعر مم ناك انت اك كح دس: بجاودداع علاج #فت لري كبس مد بج ارك نرتاح ذاب ساي شارت

 ملكت يدقي رطاداساسديس اكس ودرواهساني درك يك قل ماكاك ب ادب -ح ان اهب تسارواروكك يارب هذ كح بأ

 ل لوكس سحب اباذي دج لس للا هه دال كس ل او را اج كتمكس_ اوم ودام آيل كس ذا. روا ف تعش

 اهل هله رور ضدي م اجنانيا واكد ا ذي رك ل ا تنكبدب جر وا كه كل وقر كنس نقد واج فوخ اك اهنا سب كح تام“
 كى رورظدو سفن فروا لو نواعم كس بأم ةتح خلك ا تكل ورسودروا كتل ليك ىت ىفب | يآك حس ص اخ

 ةيبسادوا ني ركر ايفا ككزتلا اب كلامنا قالغ ود اتعوج_ عدل دل نان لما ناقل اثئاب تك تروا
 نوتتاسآروا لق ذلروا مار او ثحارلس كاع 1 اند لب مئاراس لبكي لاح اك وكركم يعم زايفيكس رك اياكر و
 لارواه لاه وملك عساي لدم كت رك ص_ ني ج8 صتذل ىراس كس اروى ةايد لالا ل سدس هذ ضرك

 وفيك اقوم حررطحروا مي اربا ترطب ع تزد لن لاهي نس نلابذذ كوت نا آرق فرص تسقيقجر ردا يرتب اهب ردي سيتم
 - لج ءدنب داك ماي ضد لاس لاي كابا دك < قكلاؤ قشر ينل انج نا لكل

 ل ل ا ا 0 :ترروسلئاضف

 ل



 مدرسات 1 4 881 يشافلا ةدوساس مرا 4 متع نال اج ريس جر ودمج رن نال اى

 ٍنَع اًهِبَرِبع د هر 1 ردلخلا قف ينال نايم ويشعل ُتْيِدَح كدت دَق ْلَه
 3 3 نا هنا ع

 2 لا لسالَّسلاب بْعَتَو بضن َتاَذ نا ةّبصان َةَلِماَع لذ «ادعْشاخ نْيَعْضوَمْلا ىف تاو ا

 اخ دهن سيل نزل | ةَدْيِيَع ه0»ةيزا نُيَع ْنِم قس مريخ اان اهو ل عصب ىلض

 زج 0ع وجل نم نيغِباَلَو ينل هب ادة " كولا نم ع ونوم بو عيرَض نمآلا

 هج رش هبات ارامل ةريجالا ىف : وفيض ةعاطلاب ايدل ىف اَهيْعَسَل نسخ موقعا ٍذَمْوي

 مالككلا درع نايا تا ٍوْعَل تاذ ا | *«وةيغال هيف ملوي عْمْشَنأَل ىلع , اًسج «(مْوَقَيِلاَغ

 دارك كرموز ذقَو نذل «ةْوفْرم وس هيف دْرْيُع ىنغمب الاب «وُقَيِراَج ُنْيَع اهيف

 اهْصْعَب هم ةفْوفِضَم ُدِئاَسَ قِراَمو مهيرة نويل ٍبائاخ ىلغ «“اعْوصْوُم اهل ىرمال

 راقك 5و ىتا َنْوُرظياَفآ ةطوشبم ومنو ١ لُمَحاَهْل َسْف انط طسُب ىِباَرْؤَو اهي ُديَتْسَي : و ضعب بنجب

 لابجلا ىلإَو ةمدتعفز فيك كامسلا ىلإو هال ثقِلُخ فيك لبالا ىلإ ٍراَبتعا رظن 2

 ىلاَعَت هبلا ٌةَرْذُق نفاع نوار كلي تحس فيك ضْرَلا ىَلِإَو 0ث ِبِصُن فيك

 م
0 2 1 0 005 5 

 ل م ا يف رهاض انف تحطس هل وكو م اهريش ّنِم اهل ةسيالم دس مينا 1000 ترذدص و هتيناذخ هم

 نس 1 : /
 , ا. 6 9 '2 5 سس 1 مل 5 2 7 2 ا 0 ها عل 3 هنأ 2 0 0 "ا 30

 مه رك ذف خرشلا ناكرا نم انك يو ل اخ ةلاق انك درك ذل كا سيد

 نلف داصاب ة ءارق ىفو عر ٍرطْيَصْمِب ْمهُيلَع تشل + 0 هديح من اا زدنلا من

 ذارقلاب : ب ةرفكو ناَمَيإلا نع ضرع اند "يل للا هايج البق اًذهو ٍطّلَسَمِب ىأ نيس

 7 يمالاو 06-00 ايدل باذَغ رْغضالاَو 8 رحال تاع 0 م َباْذَعْلا هللا ُِئَذَعِق



 ارتب آ 6 8 وررخاغلا ةروص هر راي 1 ك4 ا
 ١

 9 مارشال لعمل ىو 2 عاق تك 5 واول دوو

31 

 مرن كر ا "اع هلي ان روس

 وككابج هس 0 تم ايقدارم )بس لير كت ذآ ىلاو بناه لاكي 250 2

 لس لوم اصبر يصم حت لو لص ذ( نب تكتاوزدا ارعحس لور هلي لوفد ) ذور لا سرج تب( كسرت

 ( ررمتاسيل_ ءات قفا ءان_مض 8-1 لاو كس اهلا يحلو ترريبصم ىلع لس لسو قوط )

 ع جو لك وم بارث ىلائاو نش ) ١ ارك سداد دانك ةساب دك عي شت يي ار ثج( ميل لاجتا) تل دك

 هلك )لرداب تي تم - اثم لاونج دوا ع رك نوم وج ادهن بسيعأ أ ناك ولا وسس ( تس. وز” سوكر فاو
 لوم لاك لي رب تشب“ لس نوب لرخ( راوي د ب الس تن خ1 )هي قراذكراكق يا( لايشمادرجا فل اند ) كس لوم( تح

 لا( ولأ لوضاؤلزجوق) تامر :لراو ع ضرع اتروا اي)س لن سب( قوممللب رب روط قونخمروا ىو )كح

 رواتاذ ىف اج ) ل لوم ب رشم كت وا ل ىلا( < نويعز مك ضن اس نادزملا لك ترو نوبت وب تب ل
 كس رانك رانك س لومي د د قو للم نت مج ا)رغاس( لك وم دنلب تس اظاف كس لوا جم

 لسور ) ني ل رشف رد( سو ككس هربا د ءارب لسن ا ىدك) لسبل» لكي رافق كين ل (ايج 3 كك

 كلل تاني كاك ص دلل 80 باقلا ترث ةكك افك )دي واد كس نام مع ف طب( #كىل

 لاب بكل لانس زروا ؟ك 1 لا زابب روا؟ يك ايهما بكة 52 رانا ردا ؟نؤ 1

 ايل كرك اك شمولي وع اح ا دوك وزج ماقيل لى كل الجب ؟ت

 571 النجس توب مولع نوع حم ينل رجا تحطسر واس لإ كس د ةتسباو كل 11 عج وت تسلا وول

 نلا )يآ امج ان مقرف ل ماجا قرش اح جرظأ اج كاد جس لي ”قورلن ع ز تتبدب لبا لوقل < كساد

 لي طلسص ب ناب ساو حركت دكت ب لن نإ 3 بلآ( كرو ريح اللا وروا سمن شا اج كك تعقا

 5 7 والا( ع كدي معاج نام رفيب لب شت ل تب داص 4 نيسّكااج لي تءارقليا) لب

 رق لسا ترا )كك دازس كراج وكلا دقلا هناك ركرفل ( حس ناآرق ردا ىفاور كرس نامي )هس ثومدنم ص

 )هس ماك ئاراج نيل باح ل

 ( ال اج ايكس بلا اي زارنا ر ظن تل ياك

 - كي عتب .ةيكم ةيكيف 0

 مويس دارا رصد انج_جسدارعل أك يزود نداكت سميت لإ كس ةايمي قل ناييشغ .ةيشاغللا

 ١ .رانلا مهه وجو ىشغتروا باذعلا مهاشغي

 زابكروطب لع تءايآو دنت أدوا لابي هج واتفلةيشاغلا ثيدحام قاده بات اكررقمل اوس بى دفئاتمل متي. هوجو

 بس رثااكتجارو فيكى دبه والعكس سو: فرار . ءزجلا ف رشا مساب لكلا ةيمست- تل

 دهس ماجوم لاينر ل دع حل
 تهدأ اناموم خس تلقشم جشمو تنم لاو ذل لس اين درواج دارم انوجو دئ اكدتيع_ نونتديصم كغ د ةبصان ةلماع

 دا نين نق سة كل قارس زوتا تدلل .طاصا_ تنساه جتك ات مضض #ارركوباءبوقي ءقركرلا .رابست

 -ج اهي بص اك لايم اسكس دي دثت يلصت ل لشن“



 مكارم 42839 يشاغلا ةروم سورس اي .: ه4 مفرج ني اجري عر هرم نال

 هيمست كوشوذ تبنوه-_ لو تك دباج_لب تك نر ا يرق .عيرض نص لو قث لس مرل ابا .ةيينا
 ل تل اهكش موا اس لو قرب لاعبي فكتبج .هعشباو ماعطلا ثبخا وو عرتفلا ءرمدم جاع 3 قربت اهلا

 وموثزروأ 162 اجا اطكركن اد كو تضرداكك يي لع ني ذودملا لا لل ضروس اج وم راكرب لأب رعب لس نك وس كي

 لا لودر قس

 - م راك اناططقا ناك كرو نك سيل وج ليضع لكم لكل صك ناك نمسب ال

 لين نإ ونت عروس لكوب هس. ءادتسدوجو اي كس ذم ورك ه وجوروا عساك ل وتحب كس لد نود ذيمويدوجو

 روا_اكومت لعاف هتيغ الروا_ لذ تعدم لوب جتاس كس ايو رولا ركن بارو - لن تح ثم خف انريتاس ات عمستال-<

 نااعرم دج ةوغلتت اسفنفت“ اج وقاشنا ؤرلكي_ وفل تحت «ةيغال رو رج لوعفم ةيغل للكاف يل يمت نم روصبي
 - كوم لكل لو تا تلح

 اكو لاور اورج قربا ملأ - لا روس لح 1ك هيراج نيع

 ىف ةعفترم توقايلاور ردلاو دجربزلاب ةللكم بهذ نماهحاولا لة ابع نا ةعوفرمرس

 .اهعضوم ئلا عفرت مئاهيلع سلجي ىتح تعضارت اهبحاص اهيلع سلجي نا دارا اذاف اهلها ىئجي ملام ءامسلا

 - لالا لو اس بتاج سك ات نتباك نخب باوكا

 - ركاز ع نك قرن .قرامن
 ّقرشتز_< ةاد لك ابع ناك يبج_ لوم وم كتل رلاوجتروا ف نعي كس لت رف 2 قلبا ىبارز

 - ايكو مراعتتسماظفا ل كس شفي كح نت # زيك لطم تك يسار ماما ل تل نمل رسل دع
 [اهزنتا .نورظني الفاومعا يحرر لا ترابك ذقن فطاعاف_ب فوذك ل وتاكد مت .نو رظنيالفا

 0 لاو نت دك اييالوذ لب تروي كف ومروناج تقلا بيج برع نتن ل كدا ْ

 0 فسروا لب ل اخئادجوإ- ل_ لبد مب ركب ل سقم ذبل بألا تي اكعد كيارك م2 سف تع

 يلوم واس ايل رك ترش اورب ابي كلوت فم هدود لدن تع اتروا رك اش رباص لاما لم ماعم لس ككازوثروأ ىلإ رظ_ للا

 فضاك ل ةساج اخر لب رورو لتس لاإي- را ع اتثاجوم شن قس لاروخ

 ىلاوتىرب- احلا فروا زاد آى جس اندم م ولحم قوه تيان ٌلاذكت يايا - < روبي نجس اتي دكر رك شامي

 لو تق تنقذ وك برك نا لروناج لولا اك وييوخ كراس نا ليظرت_عساتوم شتم حررط كل وناسنا قطن شن
 د ةيرلب اتعااكا لش تيد كل واهس قلو تظروا < اناجابك ربلا هتنيفس وكنا

 لباد راختسارولبل كيد نس ضتروا_ لي لونعسرر فم لمت وان ريب حس لت رغم ىف لولاك ساس حتما 6
 4 لدايدارع

 جو كوم لامتشالا لدب لبالا لمت يروا ترجو لكس وم لاحاك تقلخ - يبل بوصلا فيك. تقلخ فيك

 7 فيكوكى لا برع با_ب رعت قلتروطب فرط كت قلخ 5 ىلا قريش نورظنيروادع 7

 ل قلتو اكرم للا تقلخ لي ىا_جات آي كس لاوس لام فييك دوا عضي فيك ىلا رظنا-ل رج تا كلف
 -اتبر لرب نمش سا مافاد

 عاونا ئلا نورظني الفا ىاد و كلاهفا لور اي نا .تحطسم
 00 ثعبلا ىلع هرادتقا اوركني الف قلاخلا ةردق لامك اوققحتيل تابكرملاو طئاسبلا نم تاقولخملا



 200000 4 84 19 يشافلا : روس اخ هرعبأو رأي 1 ةرلجم نل# الور يستر شورت تنعى

 دع تيس ااع لاو تربع ظلم اضف لور ماب © قالبآ عررن يلا بج نانا دوا هك دنيير فسروا هت جر ودب تاغرثكا

 ع تاؤرظن ان ا حرا ع لاج هاي ناسآ | قلع ان د يواوو بج دعب كح لاس ىفاج ي ىراوس فب ارظنىك ا
 -اوب مولعمن ايتها اكن_ كررت لاهي ناس لب لاعلان ز ةاتس تركى دات بمحج دوا لن نس ير ثاب

 03 هج انو مولعم نوب حسا انس تيب ءاقب د جلاس تباثتس ليم اندم قدرك انين زاكي تس في ذادماا

 قوركن ذك جس ناقه سا انج ل هم قكب عم اب لوفو نو ساكن طول نوم كورك يل هس هرم

 .ناياسكلت س7 رتل مي تيب تحالع متع لد لتتك كل تريد 2 كيرظنلس فحم قوت مارس

 - قاما يت روك رر "حي رو نر داب ىر ليو رك شن تجد آا»# لو فوط

 د مف رم اك اكسس .ركذم تناامنا

 داصءارق ناب ليث ةسركم او زتروا لين تنسب جتا سك يار ؛ماشب .رطيصمب مهيلع تسل
 2 ؟ادابج ويك تن ا. لت رس تبي رود نأ لي جس رام رف رويس جو لدابتج متو ارس ل تدب هكاساع

 - ساق رج ساو كرايقف انك وبوكئ توسل 8

 نبآلا عهرك دق حا انام ل صنم ليل يس يل لس عطنا شتناالا لحس ايكو راشا فل رفم .ئلوق نسمالا
 دابج تدافكا 1 يلوت نمالا هيلع طلسمب تسلا لش كاك ظلام رابع قل ضر وا .هناميا نم كعمط عطق

 رج افو ىلوت نمالا ركذف_ نو ةسرل رطل ترابعم فن سوم سام ءايثنلا حس رك ف رواج طلعت ب كانك
 < لركريتا كل احا ليي تءارقك ىهيبنتاالا نيا ضمت ل نايمرداي وك“ . ربكالا باذعلا قحتساف

 عر لك اوي دس كاذداكل اف حس بوااي عب ذوخان تس بايا هس ددصماكل تيا اعيفعس لاي دري رشا تءارللبأ .مهبايا
 ل ديكولا قا قلابمرو ليت مصرين لرمنرواحس الأ درمان طوى ى 20: ديسر حايك يدركى ل دب تس ناد لبي

 نولاو ل ركشء ملأ قرات ف تررخ 7 ل مب راف تروس نا <س ناكل كت رغ نت تروا عا تايأطلر

 لاف لت لرضخآري رس فرط كن يب رككم لب رخ دوا تائااك تس دقي كس يرقت كت م ايق روس نايباكازعءاذج ل
 ركسا كولو ممل روان لج رك عر ورشا غلي الكب جبس حس لع لاقروس لا دتبا ظنك تسوس جس قدا

 -هسرماظهيتجو كاك يدرك ادن

 مترب متروس ماع ماظن لكس مان تم ايقروا < ارز تل نإ كسك نش هيضافلا يلج دا 4 نش 1

 -ةبمريكأع ثااك لاروا كك حس ابامج ب ولم انتيك يامر فيش ان ل لاك اجوب

 لايامفتايفيك  لاروا تس اتم لايانغ *ءاضعام انتل كج ءرجاكن امنا .ةعشاخ ذنموي هوجو............: لاح اكل وبث زود

 يروا ذا نابل ل يت ةعشاخ رواباتاج ايللسرلو رم لبر يت اريج اجب كوارفاو ساخنا يل نا لبث ىلاعوم

 #مارآ اكل اردن نتتاكل اببي هتك و ةسوم ةرخآلاو ايندلارسحخر فاكس تبًييقي جدار انوءدوج كل تس باسم اينو
 ملم قا لعب _ تناك اجاب لاب مررت اوبانوحك واهس لإ راكي لهب لاي كوع باتبس تاكل ند .ةينا نيع نم

 با عي يرض نمي[ لساسدتوب يزال“ ان ..[ليفرب كيني لك سكش تن رواه بخ ايس ل اه لم
 كساو كس اال حس لاوتب وج اهو: مركب حسك ”ةروا رادوب ديدين حس دادرعرولا نر هدي سهول بس لاعلاب تن ةرورادراي



 مواسم 10 فب شالا ةرومء »موراي 0 متفةرلج نيل اج ريس رشم رمل

 لول تانايب بس نان الايك نسيلسغ لير واايك ا يارفم ل ل مكر ارق كة اج ايد كس فس ركرامرج زون ويش زود
 57 الث تاق فاض نون كيا ك/اروا ل ب اج د نا اا ا ليسوا
 وتب صم لص اك امك اك نوع 2 ىلا تف عافلا فلك زيج نايا آكل احد لب زج بسر تنذو
 هلاك ءاق مانلسل نر _ىداب ريف ةحارص كل وفود نلاوس_<ساتج ىكرفو تيب وقل دبر وام يع فداك فيلكا"

 لو نامي اكس روم كانت لاعاكل وتنج س لابي رعب لس لوي زود .ةمعان لكئموي ةوج و. 0 :لاعا[لوتتج

 ىئاذ لوبنا كه لومرورسص تيان لولي ركود عراتنرادئاش كس نا لإ نس اركاشلا شان نيتقشمروا وج للسكس
 م1 يمحي رو ايلا مانا اكن كح حس ىتادسر وا تع اطا كك ماكح ارو لصرول رج اك وغاب رق لك اتم شب اوخروا لوشن كين

 الب وختم لك كن وتلك وا سيلك ذ_ هر يتشرب ٠

 ناطر لا - كد اج قل ابد ى كتاب وغل لوكرانكر و وفى الكدب ءراتفل« لاك .ةيغ ال اهيف عمست ال
 املس نكروا تسمم لع للاعك ياو كد

 رشا هداك كاب ار حا رشان رازآ لاهنآ تشب

 كيدي تقورب حررط ىك ايند هد # كوم لكتب كس لا لاح اكل ويخ ذود_بس تقنيا يول اج اصلي دكا تقيل ىف

 د ا وركالاروووك وعتيصموج لس ل ركل كتي

 -كح لوب تب تنكس ىلإب اكس دارم ل راكومالشنتج ضاخ لوك ةيراج نيع

 - سل ل نيتي انقجروا بج كل لاطايت بلابل ماب قش ةعون,طوم تاوكا
 لابجرواكتو سل اجي لوم 2و, ل حس بح تيتو كرد لوب تب قس واد يررتمع اهب لي دش قرامنو

 -لث سوم يي رطروط كم ككل اابيب كس تورش ىلا لاشفخ لمايند- لاك ار آنا

 ايل اب داج يار ف ؟ اسوج جك يلو تك رافك لن اب كت اخ[. نو رظني الفا م... ناب اسسممشرأ( لك ردت

 رنلب بكن اح آي ؟ كل نب يك ثنو كا يحوس لاو كن لوبن يكد سيئش_ انقك نك تدق مدقم دق ضايند نسم
 | آر عرضا ق زإ ل لاخز باخ لو نو تك سل لكان سر ضال وع ذات ذاب ا

 نجوم لأ نع لقب ريتكروا ينك يي لارا جس رام د كس نارا ؟ قلك ب لكل ول ايد عنج روا عر زود اس لات سوك

 ل برت قادم اك“ بيس لكى نوى ريت ثنو سد كلوا "لجبل طر وجو ررط سكن لعد روج وم ل هز سرس

 رواك ل دل اص هس منح ناس نوت [ناول ولاو لقفل بنك رج تتر زف كرر ند تاووس نت ٠

 اهب ني ذلك جس رك قول إو زر قرب اوم تضف لا كس نحل سن سروا_ يدرك اشفي لاش ها
 ماكس فاسناو لق ؟ ايكوم ريخب هس ىرطير اك م دطرواقب بسيي ايك_ ع داصق اك دنزرب لومنشتت كس لإ دواراوادبي كى قد

 :لد زج نأ رعىعا ايوب نكي تددق ىلا سا نلبس حر رطل مل سةر انن ف نس اج قلاش قرت ثمر وارض اج إيل

 تاناظناد امهتروا تر دف لالا كرك هج دوك و زج ناك بهتك كح رركو جرورض كو وس كراج قدرتك فس وجو ريت 1

 -احاجوم لم انا آل جاكت اءاظننا بي رظو ب جلس تم إيق حس لت تت لاتأل



 نةرلج» نمل الجر يخلع رشو دج رن ننال مارت 4 8189: ري شاغلا ةروسم#هرسأورلا

 تكسر ج سنجة« لئلد ندر كدر .ركذف............: جاي انركراظنا ارش ملط ن_ ركن عل
 ماك كي أ آ-<-. ايلا يك ين ناونموك ولاو نس ام هن دريس آد ضاداظ قر تردد لات يعادل

 امك ردكا لو كك يت كس ماككاي وورش اب تس مانا كس اوك ارواود الك تس ارالغروا ووك وأ اكس يف رص
 يولقلا بلم ايدل لوك هك ناروا ل زويل اونم قدري ذل ايا اهب رتل آرك ان غورادرب نا هلي 50

 د طر تسرك اربا ريو جس داب كتب اول جس ماكدجاك بأ مو

 كس لاو يح لوتس شلاوك ولاو ف# كر اكن كت 1 ناروا نولاو برك اذكر صب تغاطا لك .ىلوق نمل
 ضمن حس اناكي باسح اك لاي لاي تس نا ليم“ رواجا: لاا سام ند كيا كيا لأ - قلع لأ تس باذع نإ ةتنخ
 - يطل اوت# راهب ليش ارواح اج كس بآم اك اكل اع

 كيا-< اهكرب لالا قداينب هد دوز هدايذ اك تدك علم خس مكي ريلعشلا ل م معا نيو للامور رفرف : مالك صالغ

 لوول سبا كو ور قس كترروس لاا _اهكر كر امراك اكل وقيس ولو نلا تسروشرو زى نب رككم_ ترن [عسرسود_ديح وأ

 ناابتج داس بج سرت لكك نذو لا لال ايك اهو حس نا ليبي حس بس تس .طساو كس بآن انج_< فرط
 كد اج آن اسلاك! ماهضا اكل وفود دوا كس لب اج ثمب لش لوم وركود نانا مانت تنفو سا ؟ دمج ل ذان تندآى او نس اجت ي
 كس ل رهتاسك تشكو لبيس تال لاش ىلاع وق رو كوم فكك ا يحب لاننا مانا اكل ولاو ف اج لي رذود

 نلاركل ا ذرظنم لابج كولو اهكدل ايار فج لكى دري فرط كن وي ذاس مترك كت د دف فيا. جو نانع دعب كح لاا
 ريما قس يل ك ناب تبرز تس نانا نك ليز ويلوزرولا ارهك عاتب دات و اووأ نرا ع نرتب تل نإ 1
 هل رك فس حرر كا 0 كف للا ارتب < ايانب لاح اكتءايصوصخ وي اى ونام تقلا بيك لا دس تر دقروا ل
 اكن لاس يبدل ساي انركرو يأ لي لوزنتج لوقت نا نا زكي « راب لع كايمرو- ان ننام عوز تح اس نوح كو

 لين لاشن نر اكتسلكو تدق كدثلا حس نا ايل ؟ لكك تل نع زف جوجو لكل )اهو تماقول درو بح ايل اك نارام
 ايك؟ بو هس رركر اك اما زسوا جوا تايقر دايخ لوقحم ى نوكرت 1رؤ ل داع سس كلا لاك ل نت حالا نر ا

 ؟ امو حرراغعس نهر رقم دقه اب؟ كة اج أ رفوكي لبي تر دق راهب
 52 لبنان ةئس ا ليدل ال ام رفداشرا سوم 2[ ر فسر افلا فرط كي آلي رث آد حرر كك رروس عروش

 م وقلب داع يخآ يساج كك هوب نكت حم كك آ- لومي لاونم ل عبي سول ذك قفز
 -ك ل ثروت مت قت

 .اًريسي اًباسح هللا هبساح ةيشاغلا ةروس ءرق نمد. :تروسل اضف

 ( عروضوم ثب دح) اهل ناس آب اح اك ادا كسي رع نو روج لج رع

 ل لا ى تعرب لباروا تللاطض لامك اتوب مولعم يس تااياور .ةعشاخ لئموي ةوج و... :لولس فن اطل

 - لكلب ام لج لاكئئار ىو اسمو تدايخ يكن لاس م ل ضو

. 



 5 1 0 ّ هع 0 ا نإ“ ولا نع
 ىنتااسم م هب جه ذي_تلا قر وسر احعرسكور ي 959 7 فج, نان راج ريس شوب 2ث نشا

 ١ ' اعف ّّ

 هيا ُنْونالَن ةَيِزَذَم وأ هيِحَم ٍرِخَْمْلا ٌةَرْوَس

 معرلا ندخل فاوخ

 جتفب اهب ,مرْثَوْلاَو ج ٍجْوّزلا عفو ِةّسحْلا ىذ ِرْشَع ىنأ ةوِرْشَع ٍلاَيَلَو موي نك رن ىأ «إمِرْجَمْلاَو
 ٌىِدَل سف ن كل لل و زك يدلل ئآ م رْسَي اذ ليلا و ِدْرَقل ناَعْاهرشت وول

 لعف فيك ُدُمَحُم لمحم َيمَلَْت رت ملأ 0 0 ٌنيدَكت» ىأ ٌفْوُذَحَم مَسْفْلا ٌباَوَجَو لع هد: رجح

 تاذ ثيناتلاَو ةّيِمَلَعُلِل فرّصلا عِبُمٌَو َلَدَبوَ ناَيَب ٌفطغ ْمَرِإَف د ىلُوألا ُداَع َيِهَمَرِإ +«هِداعب كبَر

 همودالبلا ىف اهم قُم ملا اَرِ ةئام عبر ْمُهْنِم ليوطلا لوط ناك لولا ىف 1: دامعلا

 ه«هِداَولاب نوي اَهْوُدَحَناَو ٍةَرْحَص ْعْمَج ٌرْحَّصلا اوُعَطَق وُباَج نيل ْوُمََو ْمِهَبْوُقَو مهِشطَي ِْف

 َنْيذَّلا بدع نم نكجرَو دياي هَ واو يي كات ٠4مل ى َنْوَعْرفَو ىرغلا ىداز

 طْوَس كبَر ْمِهْيَلَع بصق هَرْيِغَوَلدَقْا + َداَسَفْلا اه ايف اًوُرَتكاَف 0 ٍدالابلا ىف اريج اًوُهَط

 قلع مهيِراَحُيل ءْئَساَهِْم وفيا دانه لاَمعأ ذصْرَب «مهِداَصْرمْل ابل كبَر نإ © باذع عون
 و 2-2 و

 هاو نم رك أ ىَبَر ُلوَقَيَف 206 ااَمْلاب ةَمركافُهْبَر هر ُهَلَتبااَم اذا فاكلا ناَسنِإلا اّمأق

 ىنغلاي ُماَركإلا سيل اخ ذر الك اها نر نوفي فور هئلع 2 ض دقق هلا انذأ اّمأَو
 3 2 معا لح 5 7 0 32 نب 5 م : ٍِض

 ه0 ةميتيلا نوم ركتال لَب كلذ نوُْبتَياَل ةكمز ٌرافك و ةيصغملاو ةعآطلاب اَمُه اَمْناَو ِرقَْلاِب ةناهإلاَو

 ماغت ىلغ مُهَريْغاَلَو مُوْسُفْنا نوضخعتالَو تاره م ةَقَح لوطي الأ مُهاَنع عميل نول خال
م ملل اذيدش ىأ امل د تارعلا تارت َنْولكاَنَو +0:نيكسملا

 ناي لاَ ٍءاسنلا ٌبْيِصَن 

 2 2 0 ا و

 1 د نا تاكعاتك ناقلا نوهت مهلام عم وأ ةنم مهِبْيِصَن عم ثاريملا نم



 2200000 فلل كنا جروس مورس 1 نوم متفرج نال الجر يضع ررشو عج رت ناك

 ىلح ُتْلِلُر واكد د ضْرآلا ِتكُذاَذِإ َكِلذ نع ُمُهَّل عد هلاك بر لاعفآلا ىف ةَيناَقْومْلاِب

 أ ٌلاَح هرْواَفَص اًفَص ٌةكبالملا ىإ كلَلَمْلاَو رئأ ىأ ٌكلْبَر َءاَجو ُمِدَعنيَو اًهيَلَع ن6

 ه2
 ىا وح 0 م 5 تن لو يس ربا مج #جام 5 ل علا 0 سرا ل ل عالج 500 .,- ا ا

 ُىِديِب مامر لك ماَمِر فل َنْيِعْبَسب ُداَمت 'مسْهَجب ٍذِئَمْوَي ِءئاَجَو ٍةَرييك فوفص ردو ْنيَمطَصُم

 هيف طَرْفاَم رِفاكلا يأ ٌُناَسْنإلا ُركَذَتُي اَِاَوَجَوا دم ْلَدَب ٍفِهَمْوَي طبت ريف اهل كاَلَم لأ َْيِعْبَس
 يل هش اي مكن عم ُلْوف كانا دل هت اذا يقل اق ميت جاوي ف الاذل ياو
 ُبَرَعُي ٍلْئْمْوَيَف اَينَّدلا ىف ُىَتاَيَح ُتْقَوُوأ ٍةَرجالا ىف :ِةَيعلا ؤَئَتاََحِ دامي رخل ُتْمَّدَق

 ْوِفَو لح َةَقاَثَو ِءاّملا ٍرْسْكب قثويال اًذك ّو ه ٍ 9 ُهَلِكَياَل ىأ «مولحَ هللا ىأ َةَباَذَع ٍلاَذنا رسب
 2 هوب

 ِهِقاَيإ لثم ُقِئْوياَلَو هبيِذَعَت َلثَم حا ُبدَعْياَل ىنعَمْل لو وكل قرر يدع نيت وز لاثل عقلا َةاَرِق مر

 ْىَأ ِتْوَمْل دنع َكِلااَهَ ُلاَقُي ِتلَبَر ىلإ ٌىِهِجْرا ُهَِبْوُمْا َىِمَو ةنمالا سوفتَمْطُمْلا سفن اَهتْيأَ
 امُمَو نْيْفْصَوْا نيب ةعِماَح ىأ َكِلَمعب هللا دنع مْفيِضرُم باول ٌةَيِضاَر ِهَِداَرإَو هرْمآ ىلإ حر

 5 ْمُهْعَم «)ئتنج َىِلْخْداَو َنيحِلاَصلا «0 ربع ةلْمُج ْيِف ٌىِبَحْذاَفِةَمايِْلا ىف اَهَل ُلاَقُيَو نالاح

 ميترلا نر ادفلا مل ل تايآ 1 لن لتس ينهي جس يك دوس

 كس هرسكروا قفل واو تو) قاطروا( زوج ) تفجروا ىف وئار م( كدا ىذ)لروا كر ( زوررج) سم.

 يل 0 0 ىلا ايل( وب ىراجآش )وج يروج تصخر وو بنج ل تاردوا( لج تكل دع روج يس لو تنقل ل وأود كاس

 اج ىدازسرورض ل ب ور كيك كس يشن فو ذي هاوج لفك م رجح م لاكي لتكبحاص

 ب لد لاس ىلا داع دار تس مرا )يك اتي ايكدجتاس كس مراداع فس بكس باك ياعلي د( قيس ا) ةسابآ ( 5
 هدام خخ لاو تماق ديت نومي: ( بس فرصتي تسد كي تيدا سلع هنن لادبإ نإي فنع اك

 توقو تقام ناحل ) قكى ديب مق لوك شايد لل نرج ( اق توج اكدت, وسداد ارو آف ب نادت انج جس لاب ارم

 بازل كن نرفع ناكني اه-هقاك ةرخص) لب اج( يد ثاك) ليد لات ف لوفد ساس أ لدا(

 لونج كلود يمت تركايك ا خبه دج لدن اب للاي دجتاب تنذو ك- نيس دازسوتج ) جتاس كس ناوكر فه او سورا سم ( رق )
 | بارع اذ بركس باراك اهقامكردلا ف( كيتو )داسف تبي روا لبي ولك ووكر ام( قدايدب) قس

 تكلا كد كلاعا سني ) 2 ساق تاك ناي[ يقي( درك الت ل بازعلس مك اخ كيالي داسمبا ذك

 لا بج براك امك ب لاعاك (رفاك ) ن سنار كيس هرورض كل باكل امغا نلا هوا ذبل ضاق رشا ل

 ١ تنزل ذل يسره ركن اس ايد تقئروا تزع ( تدريثو لاي تسادوا هانا ؛ سس( نافتنا) شك ذآو

 تح بصغر انف ةج ايدل( )كيلا قذر كاد اناؤ ل ناو بعبما- ايدائي راد



 ”«ماراسمأ جهرا ةروسسط فدا 1 مدلج« نال ااج سنرد تنال
 وف تنئاباو مارلا لقب تس لاك تمارا اني دورك مقشر وا عارم اني دكر املا, وك قل سس ثا هي ) لت ايبا أرب اي دلل جس ذ كش
 هك ف ومداملا.) تسرك ير دق لكل كأول بللي ( لير تس حس تلك اكد افلا لعمل لانرت ةرواراززل رذ

 ( وكل ورسود شرواوكوو مخد) ل اسك ري ناك امكن لسمو ( ةيسسد ليتم اري تتتاكى اي تس كل مكن لاح ارب لا دوج وأب

 توم رادلاءايءوم تيل رام ل ثيم وقت لوك دوا لن روق سس ل صح نيس! )9 اج احلل ث يمك لاماراس اكثاريروا
 لع تءارق ليا ل لقت مناك #ركجررق تس لي لا) لت ءاقرأ جررط قرب ل تبح كادوا( ومب ب ال لاتنام
 تاج داني را كيددكشس ل وكنا ) ليي لرب( للط دختا سس اتلاعفا لورإو

 ااه رفمولج ( مكحاك سا ) براك آرؤا( لك اج عج مترك وحي ثوف ضر اه قداس تس ننس ل نك
 تاع لال اسر كاع زود( رلا ها 8 يس لاع )هس لوم سرك ف صرو ففص تش رفا كلج للام

 للا لاش لوشروا قلب لوم تب لقب ع نةظفماو سمك ررط ساء رك خيبت نع لوم ا رار تما ك
 كاكشتت تولد وا( كه ديب قاتل ارفك )لك اريج ناسا( < تا اك ىا-تس لدب 1 اذاز زور ىلا( لوم

 يكس يح ) شاك( كس رك اي وكنت ا ) ل | لكتب ل قل ىفأم يفنتسا )قوم
 57 هاندا لدنو 5 رف ل م لم(

 | اهلج با دعس دقلا( تس داس لاذورس بذعيال)هلع تدباذعل وة د ند ل ارد ( تسب تجسد لب كدت

 هيج رقلا( ع دتاسس اثر هقاثو )اك دنا لو /ةنعرناب وأ دوا( / هس جايك لوتس قسكوسكس شادو ن )باذع

 ري لسا ل ع ار فرط قرف اهرب قاث وروا هباذع ل تروص لا ب دج سس انف لاذ لس تأ رتل )انهدماب

 بسد ذي ا لج ( نلمؤم يشم نوم لإ نمل”( كح رك وك نعد اباسعاك اشراك اك لوكا ذغاس كدلك جس
 هه وروا ليغ ( رب باو ) تاو حيرطسا(اج فرط كوداراد متي دشنا نش 62 اباهئي توك ةسم) فرط

 وناس تضايق ردا بتل اعل دي نسم لاه ل ذر شق ن بسس فو ل هج رب لوقت لابي 7 ١ ا

 تاني ناار( راسل نا ) لي تنج قرر وااجوم لاش ل لودنب( كيت ) # رم رج ( 6 اج ايدك نتطرق

 دهن لا نيرو كو نيرا اخ قة زوما ل رولا هيكون نم ب كو

 هب دارعر جب لكن د هي كس مرحي رخأ لاير جت مغ جس دارصرج كدتا ذود اين لبا لوقب . رجفلا و
 لوقا سووروا هس قيم قل وقاك اب هداف: لبابا سدارمورثك اجلا ىكذ لي تبي اور عروفرم كمحا ماما . رشعع لاسيي

 < هارمرث اور ششاكن لاهفضر اي حس دار مرورك حس

 نم رك اريج_وم قولتوارمحس عنف جلت ف لاعداد جسر اعماق .رتولاوعفشلاو

 ل ضثروا .رتولا بحبو رتو هللا نا <س تياورجئانج-لوم ىلاهتثلادارم حس ضوروا_جس.ايكأبامرف نيجوزادقلخ ىش لك

 دارم لب امم رتوروا عت ضتروا لج حل سس رايس تءايساي لاح[ تءاسدارع حس توروا لج يل داره حرر هرااباي ديل رارص نع س_ عفش
 ارفوو لعكس ٌقاسكروا ةزمتسس جو كت يبادر روفر م-< ىل دارسجلا ىذ لل وف حس توروادجلا ىذ ليون حس عفن تروا لع ىل

 دلت تخل ونود لي تورط كر هتور بج وا سامح ديجتال ىلإ يف رتولا نس

 5100 0 انلع وكت اري انلع ايتلطم .رسياذا



 "مارا 40و ةدسل سدا فل مدلج نك العريض شرعت نك
 كس رك يكف ذص لك ب قا رين رواسي تس كف ذط لم فو تلاع فرصة سس و؟ تس كتيير ىلا« نك
 -< اساس نيوترسي لم تءارث رشروا

 بج فكيلع معنا ملا اهابكه بت كورت اهفتسايب_بهراشا كيم اي مكس كللذ .مسق كلذ ىف
 - ومجدد ا تي وم نم لترك كو مووصتقن ريك اجاب و اكيي ركم اهنا بط ذبل

 رصف تس يك ابكر ل نيل احس قمرزا حد لوكا لكوج قلق لبن لس كس ورروا نكن رجح
 د ل جس دنا فو ذك ب ادج

 ىلا لي موسوس مانكس لارج ةييسا م ويرد ليد ةداع عوق نع اسمن مدا نمي ني داع داعب

 -< مناك ئادج كس م قاع ير
 فاضعرم دقت لام لذ دارم كرا داع بوم فرط كرش سرا اي لل دارم ىل واداع بوسنم فرط ىكمءايس نب مرا .مرا

 - لدب ياك كايب ف طع
 ررادقا لكم م لولود يي رشروادارش_ كن يسود لس داع كيو كس ضار وات تتم رئلب اب تمرادئد تل دامعلا تاذ

 مرا مان يجن لاني دارغ كنج س م ندع م مان نيا هن ىا-ايكدم ليات ب تنطلس ارش رول ايلكارا يرش لوم لنج

 تك بالك ناب هثلادبعروا ايكو كالب حس ىلا عصا 1 حمو كوم لووك ا لب تشنج نىك قوه قمبر
 - لية هرارقذ_.اهفا لا رمارابتنا لاق وك وقاب بس ناني سضن دق ني 111111

 راغب تماس كيد ذك ضبرواوسورزتس_ نايك دوم لبكي حس بس انانب لايتم قر درك نارتو ورئابب .دوملو

 2 اب لارتسب

 وصح لاضروك وذ اهب كي دنس لطتتروا لين تكلا َّى رث داو صح بي رت عدي ام كما .ىرسسق ئداو

 . لإ يك قداد
 غلوم بم لاوإي جناب لود اجرك اوك رجلي بس رتل ار مس تم رثك كك ضو لإن تسول وحكرتو .داقو الا ىذ

 - لب تك ركام دج وكل دهس دارم ا زم
 تروا ل لس لس اطدوا ذك ظاؤت طوس_جسازس الو ثول ازباب جس دار ب ارذعاك باذع طوس

 .داص رملاب_ لرب انتم راوط# زوكمجت لوم ملا ل ملي قتم كس زم ىورغناءازس واين دون لاك ين تس رك ومكر هيما

 هخيص اكخلابمرب نذو كس نااعطمول ا # ضتتروا لبي قث لس تاع تايه تنوي ل ىئاييارب ل زوكس لاعفمح رصر

 ه4 4 ماب ضاع 3

 داصرملااعب دقل_جحررط سا تراب ى ات ل وقبايوك_دجتاسك داصرملاابب كبر ناقلخإكلا .ناسنالااماف
 < رظاذا ر واهس الا م نم اف ىب# .اهتتا لو ايندلاالا ديريالف ناسنالا اماف اهل ىعسلا الا ديريالف ةرخألا ىف

 لوك درعا نق اذكنه نوكي نا دبعلل يغبني نكي مل“ الك لاهي مكن ز تس ارث .نومركتال لبالك
 نكئاروا ل تسب كس ايريخإ لي فقو تلاح خف انروا لن تنس ذب كس ايرهغب لي نوتلاو لونوو لسور وا فثو نناهاردا نمرككا

 -الإ كدي رختاسدس دب رغتر دقف اه



 032000 4« موزرجغل روس اسهر ري 44 منج لص, نمل يضره رن نال اه

 نإ حذو ن وضاحيالّ انت ك نوضاحتتال لور وا_تاربودايز لوتس لالخ كنا .ن وضاحست الو
 -  هت ايكايلركمزاالوكمو زلم ث لح ابك يروا يلو راشا خضم اهيبج جايك در كاف طع سدو مل وحخم اك لا

 بلظم م اي- له سرا تاكل وكتروا لاونروكل بي ن# رك اوك اط مارت لن كس ف ركع خس امل .املالكا
 2 كل يق رف ل ىلوفوو كس دم تنس اج وكممارتو ىل الطلح

 - ٌةاجابكاب اباباب هتينا تل كس باعت ادلب لول جي .اك داك د

 اا 16 ىلدت نثر لبن تع ونت قب تمل فاضت ذب نكي لئن ع د نلاددقم اضمن كبر ءاجو
 قاتغام تلطرتر از جز سات ذر روزمج ل نيس نصر 2 لج سس ل اررفو وج اي كوم لاش كاياش كس
 1 ل رطب

 ”تس لس أكس نر نو: لابي لك انو مولع نت "بس لس انى رف ار لوتس نارا .ذشهوسي ىنسيجو

 ب نإ حدس دارم زود رايب ا تءارطت تروا تس دارم

 وا حرارطتو# ار لال اضن لم لول لاوأوو باد لوم دن ان انروا ديم لك وم لسا تمد ل .ىركذلا هل ىناو

 د سل وقري ب رك يب كتلي كل ادا تس لاهو ل لاق ذو ل ويقل بج اورين كس
 بحاص_ دييقإ مال لش سمشلا كولدل ةولصلا مقا هيت يك تّق وة ييات مال ىقيحل

 0 5 نيب ىناقن لي جايكل الداري فسم تمدد بحاصروءاينفاا, كس و هدب تلا ةس فاش
 قلتم ان كم ودعم دور رن نو ووج وم كنج ىلا كس 0

 فرصر عا لمي اعذو باذن لمع تمم اي نيد لين عار فرط فلا نسيت هقاثوروا هباذع .هباذع بذعبيال
 روا است اهلح سد ليل وكب ءاذع اهيبج فلا وكن لسنا لوب قتم ول ىو حجت ارا فرط لكن لانا لرمي دوا اكو دكه فلا
 -ج اعثر لوجو لانافلا لولد نلا لس ب وقنا

 كلا ىلا لوصور واس ات ذي ل تفرط لووجولا بجو ىلاسنا ضر لي تايقبو ب ابسا_لسلاس . سسفنلا اسهتيااسب
 سل ديتس نانييملا ىرا ري روا بازطنا اك اروا جس ىف آرام تيفيكى انيمطلوك ا كت وم دثلا ىلا لوصو جس انتي د برطنتم
 تءارث يأ دوا ع حام وم ممم سقس تابّشو لون رعإ ّ هاجم لع ل نترك ابابكن بلاي لاو

 د كوم ملكالملا بماينم اي دفلا بئاينم ذر -.اهم لي لزق در لع تسر اوى صفت طعخو ف وفي ني لك ةنهألا سفنلاااهتبا
 0 يروج وم لحي حس نلادبا شي لق ملاعحراوداك امج يس تم ا|رنع> ضثيس_ عروجراظفل كب ر ىلا ىعجرا

 - وم نوادي تلاع كدت لباب ل لماع دارم قش نكي سؤ تسل خس وليب تلاع لب دج
 "ل ل ايكوراشا ذ قدا دواس دامت ة تس سلام ايكو راغا نرش .ىدابع ىف ىلخ داق“

 ىدبع ىف ةعامج و ْي_ًمرظو نابع نءاروا ىدابع ةرمز ىف وا دسج ىف-<سلاررط ات رايعر فل لس تروا

 ليتل فرط لب تروص بيكو جسار دوم فن نعم ىلخ د افارسدروارهل ر ذك ىناىلخدافالبب امي

 هرم زوج - لح لوموارم نم وم لكلب ل نك فرو ترروص قرسودروا جس نر طل سانلارامغ ىف تلخد_ج

 5580 معشاضال + ىدابع_ لبق ف زمر ارسال سلو رئيسا _
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 سم حارس تع 409طرجتا قروسء اسهر داي 59 متفرج, نادل ريف حرر حج رت نما
 ااا اة 2 ل ل ل للا ل ل ف ؟؟أأ؟أ#ظز1ز1ز1ز1ز1ز|ز|| ب51

 وازجوج_ووصقم نووي زرك اكل ادا نا لبرج هوسات كة اكتم ازال وفاناديو كيت لم ش اغ ةروس............: تساي اطر

 ا دج ضن ل [ ورب كار روطاس لل تاذأ ارواح وم راكخاكد لاعاوج < ركؤاك وموقوإج م ريقعر وطب وا لين لج ٠ لازم

 -- 0 رود ّلارتبا__دم ملا تدوس -<س ناي

 < دار رج كمر ايرخلا لاب ليت تحل دارم عت كا تاو رابع لنا. رحجفلا و٠-١ :تاباود
 -ج ل ورشي كح مركتهي اود اكرسدد-<س دار راك ى ذرك جس تمياور غر وقم كدت مادا . رشع لايلو

 وار ناداكمفرت تنس دو روارخلا مول حس عفوا جس دارعربجلا ى فوربس هرشكل اس تيياود عر فرم كرياج .رتولاو عفشلاو

 لو تل دارسدللا حس توروا ولبس حفل ةروا تمحلر رتواي وز ارغ حششما وخد لج 7 تل دام زارت نات نب لارجتوا- حس

 تاع "يكس لرطرواكةساجاي الكاتم تلم لوم را رسل لوقت بوح نا .منهجب ذئم وي عج اجو
 حل رعت را زك ناش قو اهسروا ايكو نفك كراك ربج لس ترضخ آرب لح ناك تي[ اكل ون قوار قر دخريعسولا-6ةساجايد اوم

 كلم فلا نوعبس مامز لكب دوقي مامز فلا نيعبسب داقتاهب ىتوي لاق- لك اج لاا رطلم ةكيارف تش هارد

 فكمحل مرح دق هللا نا دمحم اي كلو ىلام لوقتف منهج ىل ضرعت مث عمجلل لها تقرتحال تكرتولةدرش درشتف
 .ىتما ىنما براي لوقيف دمحمالا ىسفن لاقالا دحا ىقييالف ىلع

 لكاضفر كل كس نر زرروا- تيزي روتقتا نالقرو ثناعب لس رورو قلو تورتع .ةشمطملا سفنلا اهتيااي

 - سس اجوم فص مدي

 لوقيف ةبجلا نم ةفحتب هيلا لسراو نيكلم هل هللا لسرا نمؤملادبعلا ىفوت اذا_ لو تس اءرتر تن ئشا دبع

 ةدجو كسم حير بيطاك جرختف ضار برو ناحيرو حور ىلا ىجرمخا ةدئمطملا سفدلااهتبا ىجرخا
 باببرمتالف ةبيط ةمسنو ةبيط حور ضرالا نم ءاج دق نولوقي ءامسلا ءاجرا ىلع ةكئالملاو هفنا ىفدحا
 بهذا ليئاكيمل لاقي مث هل دجستف هلالج لج نمحرلا ىلااهب ىتوي مث اهيلع ىلصالا كلمب الواهل حئفالا
 هلوطاع ارذ نوعبسو هضرع اع ارذ نيعبس ةربق هيلع عسويف رموي مث نينموملا سفتلا عم اهلعجاف سفنلا هذهب
 سورعلا لثم هلثم نوكيو سمشلا لثم هربق ىف ارون هل لعج نكي مل ناو هرون هافك نارقلا نم ىئش هعم ناك ناف
 لك نم نتنا ءاسك نم ةعطقاهعم لسرا و نيكولم هل هللا لسرا رفاكلا يفوتاذاو هيلا هلها بحاالا هظقويالف ماني
 نابضغ كيلع كبرو ميلا باذعو منهج ىلا ىجرخا ةثيبخلا سفنلا اهتيا لاقبف نشخ لك نم نشمخا ندنا

 كل اهلوقرس كلملا نا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نع لاس هنا ركب ىبا نبع ىورو
 .اهنع هللا ىضرو هللا نع تيضرو هللا ىلا تنامطا اهضبق هللا دارااذا نسحلا لاقو كتومدنمت

 تنك ىذلا كدسج ىا فكبحاص ىلا سفناي ىعجرا دوعسم نبا و سابع نبا لاق.ثلبر ىلا ىعجرا
 < ايكرايظفاوككا ف# سرج نبا ٠س قى قكل وق يك ايش رع .داسجالا ىلا عجرت نا حاور الا هللارمايف هيف



 مسه حرس «مهطرجلا جروس, اء ربكم راي 21984 متري يبل جس رسل حدو مج رن نمله

 روزتو اهل حاز كروب مررت وج لك لل نو شك عضل راع نوت روجر وب سن 1 ير 3١
 تح ايكايلرادربتح 3 ايناس نوعزت

 اكد نقرب م ايبكلا لوس دكا داجاي الد وقير كادك يمطر عتم.رجيفلا و ...........:تييكوأ كادوا لدن راي
 -< لامه دترورض متو وكري ايكيل_ هذ »نقلك نقم اني هس بآل و للا مس لكس مح اصول

 تار وخل لا ف نير سف ماع لؤ كى اكل يم ىف اج لس فير تيل روت يب جارت بش .رسسيباذلا لييلا و
 اقلطم__ نككوكعس رشع لاسيل رواق امك اك ق اطل باقم سنا ايدك لإث هيك كبكيك دات كايف سك
 لولوو كس ب لاع يكن اوقار لذ لك غرور شك ديب جس احاجاياي لات لن لإ داصمودارفا كس نادك انج لومدارم لع ار لذ

 رمي لت قار كير ات لب ءاذتبا هوك جس اندم سكب لس نا لاعاك قار لد كرا نايس لن لاج و كيد اتي لإ لو

 نمل مارآو شم بسن ,رط كا وكن انا جس هن كا دج حس لاوفود نلا.....لاع اكىاتار لذ كك ايعردروا - لين ىلاج م نر
 رظن ليي لب د قس أ يل ث لن تلاع ىرسو درك دب تلاعب باك كوكي كاي انه لل ب نت لسى مازآو تبيصمروا
 لرب لوا تسللت يا وو ىكل ب لاوحاداضنم فلك حرر لا جس ايكاديب لبا قتم اكتم فس دفنا لمن ماع رطل كتيير
 - يح اجانب روب ركوب كملت لاح ليا كلك د1 سا <انب اترك

 ل قرع لش كي راهو رييفس كيا ود لن د تس لن قر دل كت ردوا 3-3 ى بج تلذو ناريس هو اكركب

 ولك اج كرنب سويمابد لوزتت كيب" سي ستار كن وكي. لاحم لك وقار لورجبلاصك لكاس ا لوا جس لذي لاحت فرط
 دارو مرشح كش وكن خان كيراب كيا دن اح لب لاوقاد لذ ليي لكويك# نيو قع ؟ لع لما لت ار كتيب سس دول لك وم مولعم

 تار رول توهج سس ُح#دمجتدن اي ل لابد قر ارواج اتب ردونمدصحوداي ناك ولاد لن لاب داكرسود دس اناحوم نور كتمداين حس

 مك اطو تفجر مب < قر اسد اديب دول داس كس قرفوتب تسلظو رون حررط لا لإن ىلاج لوم كيد ات تس فيدات
 - لو لوم تفجروا قاط كل برامج ساي حس ىلاو طوج فاي زنجر م لكتتكد نان قي زج بس كت انساك يي لا لاك
 لوم لام م ايندروا < وم ىتر ككسوو بج لاحت كاد شي خس حاركل تيفي ليارقم اكتءارو نورديضرغ

 نتا زصوا زج م ايي اكمل ديلع لسنا لوسر دين كل اعكري ما لذمم ل وراي دواس قروب تصخر همس هنتي هل كارينا
 مقلسرواثي رالي ل ماكر دل 30 ليئمولعم ني 7 2 ماظن ىلاتماكرأك دوك لا نإ 1 لامك يم ول وز 50

 دوم هيل رطدنب بوصنجس ب دوم كيد لابع-ج قدي 1 تلكرتو لقرب كت انماك- < اتم مولحم

 رول لتس تراي - حاجب ناب دن اح اك ب وم ددج كي ايي الباي بدم برس نرد وس دكت اجا لحما دواس قدوم تار كارل سجس
 هررلوم ماج رزنليك اك وخير احروا ومن قت منو دعاتاي لوك اكلي ديت لع لافود ايد لس هن قت مان كك سوا لس لاذ س5 ب
 واس كفيل كج ومدي غراس دوا كد ركل وحن يح ركاوك عاق اب كرك ا ىكت ارو ناد ناسن اك اع

 تسباو لتكرشيب ّك نول ماك نس دما م مك قلطمر ل طبطو مث سوري زر يملا كة آرظنو مدق مدل تا

 < اننا داق ذي فس انياب كياوكتانماكى راس ل اوكادض دورك اديب بططس اك قس كرات كازو زج لوكا قكابسا لي لإ
 هنحادكح اتحد انا. سئ نادو ملا رخو درجج اي هس ذيانوم يل كسا زج از متت امك اننا سرد اقرب سك اديب هدابددرك



 سم حار ع 4م ةطورجتا ةروس اورو 1 3 مت رطصم نمل الجر ين ررشو لج رت نيل اهك
 عت ا ا ل ل أ أ || | يي يللا

 ل نارك سرج اظروا- ذي هئاني د باتكب احر روا ساجد مت ناد كيا ىن لوي ليف احكل الا ذانب رصقم يس ى لوب وكن انا
 هي (نلسوم قا لقتل ضن او نيل روس تاب ملوك

 تماثل اكس ند تاد- كابر لعف فيكر ست مل :لالرسا نداتيةسست اوك عمم ايف

 تأ نموسفا لك وم وقافورخضدنتج نلا < ابداج يك ب لي تداهشوكت اهقاو تر اتري نوم شا اسوا رج بادعإ لس لال را
 روصو عرمكروا تو ساو لكي ابد لج لتر تيرطف نوفا ره كتسدنا كلم اظن فام كييك وصقل ع الخبري تق دايد

 ١ ازموا زجروا ل كت اقاكماضانت ىز الاكل نس اسورئاو قب ل الخا اون اق حتا كس ترطف ناو اقروا_< ايرفراكن دن اق نب ربل تس
 كداب هو قتاتراكم اهنا لاي الج ايانب كدت ماظتر كوم نكس تس لايخكاذجازسروا ريس تس تاغ ىف نوهت جس
 ليه! داب ببساكى اجزخآل اي راقت كتر آاك اد التم رك كيران لست اسس اوكا كب ذعرم نلا راك آروا ١# ان درع
 مايا كذ_ كيس ترخ 1 ةريقع حرر اج اتركوا م ماجا كف. اركسس تنقيح يو عسر, لروا جا تلقيت تخآ
 هليوم تصخر اينورك جن لسد انس لود ترم هدي لون رص نلا سريا روكا كب اذغرم وكول جنين -اكوما رماني قا

 لي ايازم كس نيا ىورواوم كل ياي كبس نا تتفو كك ياضاقت اكفاصنا اد خ_اهت يأت باع لوك ناروا
 جنط ي روطف اص لاي تادقاو تش نكن ار ارساكل بت ايس ل وود نا

 تابابكرام موقع وم تس كسبنا لسن كسا فرط كبس ماناكض كيا .مرا داعب... :؟ تك ناوأمراءداع

 هدول ايكياسرياثوكاكب ا ذعر نا وف كت فل ذم كت وخذ لكاشلا بسحج ف موق ن كي وم ثد وتيم فرط وكم وق لا ومب تر  جس
 -- ايلا يلد اي تس نااونكيس ئىلدالإداع كلها هناو ل“ مور ومن ثلا الب

 رواج اتوب مولخمورايشا فرط داع ناي طقم تنداضا ىك “ (مراداع “ات حس لب دادجا كس داع انتم انك يأ قمرا
 كح داعم داك اباهكا يس ناجابك « رفا وا” ذكى ا ٌلومواب لسن ا رعب روا كك لكل يبارك اجب عز كولو لس مق لا
 يأ كلاس اج نوم وق ' قرب مالا هيلع حروف نب ماس نب مراوجج سوم تكسر قلتم راش لا كى اسوأ
 بس. اي ابك ل ساوك ا“ ئامتلا تاذ' دروا-امت تاج ابك راوكن ادناخ قئاش ل داع مقل لت هتك تارطح ضتبر وا راش فس
 ريك شئايتد-الء بقل يوكن اسس جو كل وذ لذ ىومت ريف سنا يت كول ى يمد جولس لومي لاقرامكدتلب اي لوفوتسدنلب حس

 - كت مدلك كرسدد كرك ناش ايند تقول بكام لاغير لا تجول قدام نان اعروا تس ولو تنذ الم ىلو متم

 ايلي د مناك رقى داوواصح سا لب انب ليتر ايتام وبطصرك شارت شا توكل فر ابيب ننس مقل سا .دومشو
 1 اىذ سو ةيسدايبتيسس لوم لس ساي ناك و تلح وج موه كيس داتدالا ىذ .داتوالا ىذ نوعرفو

 امئارغأ_فرط لش لابج كد فكن يب ترثكى ورلكلي نو توب هن كليك يركب لس نطل س نت جس اهكابك تالا
 نلارم لوول تس لسوب هراثشا فرط ىكا زم لك ل اخي وج كس نا اب تس جر بهذ كس نارا دب # دك نا وكل نا
 قرصمزعارفروا لو عك ة بسس لوي د صرب نان ز[ررط وختتوج لإ تلح ومدارم ل "زعل مارا ”:روا مت يكد مك اق بساد بمعراك
 ْ | ٠ لو بدأ ئاتإ



 سها رس تع 4 69رجنا روس »سوري 5-3 مث ذجم نا رمل ااجريبفتاور رواه نال
 ل 2 را بت ا م ا ا بق ا ا ل ا ب ا

 ل دالبلا ىفاوغط نيذلا ماا اكل وص وقشر

 مرار دوا جس انركسرنم ىت لهل لمايئد شيب لاو اعرب لور نا لول يوكل ياش رس يياروا لاح مذوا بوث لين اين دروب
 ىلإ عقوم لوكا كر زكروو تلت وا ايكوم زمر لشاب ا نابج أ اكذب لبنتي سئ هز ايمغاكتدارشو

 ناروا ىداط لم كا تقاطو تدب سكن ارو يداسرما ذولاكب طع خيساري نا ف دابق اد طعف»-_ايكر زل سرس لاي. مدد

 - ايان كمي ناءاسو ذاسأك
 نكد سري بس انمي غل. عقوم كح انضب ركاذ تعكر دارك اتتقوم لوك عر: .داصرملابل كلبر نا

 ٌلوكاكى ا اعلق لأ د لإ تتكر لس ايدي داسف ل ايودج ع كى ات دفا لبن لباقتم ل سوم الف نلا لاح تردوص ى بمس يس سين
 كييك شرا رتوما كب هت زو رقز ور كرا امرا لرتوع كح اوف ايدو د وكت اك كر و كرام رغرك تنم ل م احا

 اكباذعرب كادت راسل اتباع اني د لتتبع دب نأ شا آت لت لاب ًارحدو بج لكك تل اهي لو ةس اج هلع

 ا سو ب تو لا_ي.اماجوم عرورشانسربا ووك

 كنان اري انج ابراج إي الت لاعاكراتفكل- نانا بادعب كس رادركناسنالااهاف-......: :نلاساريصي_رواار 3
 نارا ل راك اجل ولا ف و تنال اطياز 10 م داجابكة لدم ةس كد يقترب تلاع لالخا ماع

 - ليدر تتم لكن ادوا ا بدم صخر ايدك كب بس ناناك يس قروب لوقت

 هكاتناج لارواةاتنكبرايعماكتل ذروا تنزع ف يكأو تار هدوجوم ىك اند شارك سب لأ نئاها ىبر لوقيف

 لك راج لك اضرو ريت ارك جر تريصصرواركى را كرنك ركز اف عس تن روج للرزق ىا نغ نتاع نوط
 لاري د تمالع كف ومدودرم قروض ست رواه ليلو كوم لوبن ززحار و شيش اعاكل اهي < قكداو

 با نانا < رعد مارب نيبماعلا بردا انلارول اجرك يب ظن لاهفاو لاما ةيسسا نان رك < لاء رفانروا قرارا رفرابعم

 راد تزرع انك تكنيك واه اناج لوجب لج قلع ازج لوك اوم امهر دق ساي ايدكس رن كشك

 هاك كر ذ ؟فرص ايديكي < ادع موج يس لوو لص لكرسي دركل زم فدفع ان ات لاعاد 2

 را ا حل لا مم ورا راو

 اب-<س اتي ءاضرب ىاردهتاسك تعغاقوريصي لس ىلدك اج رد ضالفاروا قو فت قرن به تركى راكب لي

 ولاا اي ترك باقه اكتم ااكم قا سام جسد ل ذاوج دودعد تس 27 ارك ت ياك لوكماب حس ايل ماكس رزف عرج

 -<ادلؤ رهو مازلاانلا رماد روان. انتاج كيال لب دع بس كت نإيد

 لابي كس دشلا ن2 1 كش زعل وفيس وميت بج شن .ميتيلا نومركنال لبالك ل :رلو تا ب تبي كيا

 لالغارلوم لع ىكطلغر والت تنعم اتليدش انطاك ايند ننس كرد منج يو رايعماكت لذو تنزع 5و: لوك ت نزع راب

 جوم رواجا س كس لوك ناو اتي ارابمت ون بت_ح تبر هت باباكى كبس اهكرانب دايعمك جوا ىلع ساب ىك لاري روا للعب

 قفى ركر "رتل سيسح يع طارق لو لاجل ن2 لاي ' رن ىراهبتمو كيا لس اجار ص يساب بج رواد

 ترواوم كوم هدأ هالي ذالك وكس وجب .دوغت فب ناو لتيار ككل ورصد كل - كيرف جان لوين



 محارم ١ «0هزرفلا ةروعاهرورب 2 متفرج, نيام ريفتب ثوم 2 لا

 - لاج ىو بنتك اوى ورسو ١
 وك وجدوا لاروت_هتس ركل ديوك لكى تان نت ارتو ىل الع لن تنل ثار كل ودرع سسرم .ثارستلا نود ك اسستو

 مج لم كا- لج تس لاا لو م تس ركام كسل تاكل ودرم فرض سارع وم تكتم رواوم تكا ر مور تس ثمار

 لوى الغاو قوق تل كيم يصح ونيس روم لو ل ثيم ثارم راسه ل تكسر روسي و ا هدايذ
 -اهتلماعم الاو ليكى ا أل لكل سند قر سير ظن كنا تيما

 صرو تيك ل داد اهلك سس تاب جل م نك لاسلا نوي دا :حدتن ا ذي حل بس قاب تبكى ل ام

 نوب لير رف ضر راك لهب كيرا جس امان الار سيكل لاح تم نةتاب جس: را
 هاي بس ل مينو مْ هي كور امنوا ل ورمل

 لا و وا كلل دال اما 7< طلق لايارامقير ساد وك تتواكلييزاب كل ارواومر ةسدك
 2 ام هررأو# ناديم ل يشراومت كي ني زروا كح لبنا ل يدور درك سوأشس راهب رواه بسك ناجرحل اعمار ها

 رافق كل وتشمفروا كوم نا ناياشكس لاس لكك م” يلطم اكل كس لات كليرواوجو

 -6ة اب ايا عسلي وكل لكل وم روما ب تا الينا

 ارم كوم مدانرم ويطل وا تلف ى رادو لوم اي آل كا يك اند لش كا كتح نانا تتقو لاا .ناسنالا رك ذي موي
 اهب هوروايأ ذل لم هسسا_<س ازا اوبل,« 0 لارا نر كي لكس د رمقوم اكذقتك توم بست لماع ال تمادن لك

 ؟ورتنافايكاك زب تمكنوا ف لش لش هك ا عا

 ناسناتتقو لا كة انعام تقيقترلو: كيج هدي اك تلف ب سجج لع تان 1 ىتايحل تمدق ىسيلاي لوقي

 كيس تاب لايتم ابي ل تاب اخ شكد لآ اك اهي آدج لك لابي كي لوك ايدنل ل ىوسفا ا كك اراكإ

 - توج تاو ات يلد

 هك تيذاىفامج_قل لام لوك بكى لج كوم ديقرول ازين ىلا حس فرط طل زور للا .بذعياال ذدم ونيف
 - لوم ناايب لاق ان يت د باك لاحد ل امتع دمتاس

 نسل نورنا راع صاغ ننارتب د نى نوم ركزوا تمل ةنيمطمللا "نيفتلا اهيل: :؟س ايل مم 3

 قب وبك 1 ايو[ رام ناانيبمتاو نا جس دب كرطلا لع ايتو لبنت كذاك وك

 ضب ايوب: لاو لبعيلاحلا تن رواوم لاش ل هرمز كس لودر ديدن لس ا لج فرط كبس رقم اقم ىلا باب د سنو
 22011101101 ىو دماشم كلل اون قر ضب <س لاج ىدانس ل تايد وكن وم تراب بكس ل تءايادد

 سجايا نانا ساه لعرعرب وم قش هس ىف تلاع لاما تقوس عبروا تايد تتنك

 - ل نرس  ع ات لاوساكة سارا ساس ايداج فرط كتر كلا ةك
 هك مرر



 مدان رت 4« دهطرجتا ةروسد ا“ هرسبأو راي زف رلج, نب صرفت رشد 2 نتن ارك

 ايارق تباغحس لالدتساوك لا لب تروس لا ل لات رك لكلاب كس ازعاج كتر الك أبا .١ : مالكه ص الغ

 كسلا ليزي بس رايك هم دركرالا متاكزجج ضدك ايكاعج ول لغررارعييلاوسل ا عك يصر اي لي حس بس ين انج دجسايك
 هد ترورض كت داهشروا ىأى ترحب ل نكي ووك اظن اميكك ا كاد ايك؟ لن لأ ملال < نيد تدابشكس نسم نقر
 لامعا نلاسنا لبي ل لب ال تس اسس ناهنجارسود همك هس لايت ب حس تددق كى ايكم اقوم اتي ادخل لا

 واو عز ىكارخر واع لك دعوو بج لسلام انا يفتر انس ناوكرفورومودام موق اثمروط رعي لس اوم ليي ذاباك

 مدس فاركك او رفا ر فانا دو مدت إيأ لين تنم اك اك اوم تبان تس لست اهك رب ثوكاك لكلا بااذعدي نا ايدك ربل تس
 اك ةليس ا زاوف حس تنارايقفاو تافرضت د ساوكن انا بج لب قحاب تتر لع راج ىلا سنا يامجت كفاصناد لدغ
 دكر لوتلاعود كبي تيل هزئاجاكت لاح قالا كور شاحم ىلا ماعدعب كح لا اضافت اكتدلتو لقول ب
 جرار ىلاوارف كت لود ندرك كس لوجو اروا كت تت ووصق ويب يسوى ن ثم زرعو تاور 000 11

 ؟س انركايك م تلامس ول يحاترا نن ىلوج ل كس لتي ز:ض كرمت لال كتازرق لك( قذرشروا< لَ

 سات لاح ناسي لولاك وعر سميت سك لاب ر هي همس من يرظن كنا ترمس بابك يتاباكرصد»
 م اك خلو ص ضخ لاج وما رصد صو يرف كا قاج بد زاوآرادقتر وراك واني كثب ثار كد درم انج لب اك
 مسائك ا يكايو فرط ارو ز لب يش ا.اهقر وسان لالخ كور شا عسير -اجاجومب رةرورتكر وزنكر واء رن وقى ةقروا انبرى ان رأي لاو ل# د
 ل وكووثوو زور لا- ل بسرد ل ئ تحس ذامجك عن آت ابدج دوا كوم ما يلاع تلارعب ج ومب كو لااروا اكو جرورض

 دبلوم بس ناب رك اتم ايكد جب ل ايند يل رآني شاك كش راكي نانا نو للا هداف بس كت اجآ
 تار تس قراورهتامرف كن اادخ-_كدم يكل وبقوكت يارب فيت ىلا-ارهتاسكردص عر شروا بلق تين ار ىرول ن# لوبديصن ون نت
 نيل اوم لاو ل تدني لا خروا لوم لل اخاو نع نو رشي ويرش كف رش وردوا او

 هل تناك مايالا رئاس ىفاه ءرق نمو هلرفغ ةرشعلا ىلايللا ىف رجفلا ةروس ءرقق نم............: تروم اضف
 .ةمايقلا موي ارون

 لك اوم ترفخم كاك ذيج ةروص ل لوقا لذ كيج لا ىذ ضن ....:مج 2

 هوم لثأد ل رلسلس لس كرا الفك ين ةيس دربك ول تبجي اه للتبا هاذا ناسنالا اماف............:لولسيفت اطل

 1 كتاابت#ج لير لاو مولعم سس تعال رك نو ىك ذوب لوبقم ]لس شوج ل ل لزرروا لس لاح

 -هس كداب



 محارم هب 8« طرليلا ةروص,#”ءرسأو را مهرس مخ ةرلجم نكي الجر يضتجررشو رج رت نان
 هس وبس سم سس عب ب بغطجببببسسبيبمسس سس سس سس سس سيسي إِإبإ_|إ|-ب|بللعابس

 هيا و شع ةكمادلللا روس

 , ميجَرلا ِن نمحرلاَوللا مّسب

 وجودنا اذهب ٌلالَخلِح ْمَلْسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُدّمَحُماَي َتْنَو كن «مدلَيلاَذهب مق ةدئاز ل

 َفظَعاَمَوِهي مَسْفُمل نيت ٌضاريغل هللا فت مْوَي دول اذه لَآ ذَقَو هيف لاف كَل َلِحُم نأ

 «بنك ىف نشيل يأ َناَسْنال افلح ذل زم ىنمب اترك قل يَ امو مها اووي
 1 ٍشْيَرُ ىف ناَسنإلا ٌنَظِيَأ ىأ ٌبَسْحَيأ ٍةَرجالا َدِئاَدْشَو اّينُدلا َبِئاَصَم ُدباَكُي 5 ٌدِشَو ٌبَصَن 5

 و ذخأ هيلع رد هب ْنَل هنأ ىأ َفوُدَجَم اَهُمْساَوةلْيهتلا نم ةََفَحْم نأ ِهيْوَعب ةدلك نْبِدَعالاوُيآَوُهَو

 نأ ُبَسْحَيَأ ضْب ىلع ةضعب اريك مواد الام ٍدمَحُ ٍةَواَدَع ىلَع ُتُكلهأ ليعرف كلا
 ىلع ياحمام سيل ةنِو هرفي ملغ هلو رق لعب ققنأ امين (موحأ يمل ؛ هنأ ىأ

 هَنْيَدَهَو و ِنْيَمَفَسَو اناَسِلَو ؤِنَنْيع هَل انَلَعج ُىَأ ري رقت ماَهْفَيْسإ لجن ملأ ٍءيسلا هِلِْف

 َكَمَّلْعَ كرا آَمَو اَهَرَواَح هبْوَةََعَعْلا َمَحَحْفا لَم الف 0 يقيرط لامي (مو نيدجلا
 «اَقَبقر بف هِلوَمِب اِهِزاَوَج ٌبَّبَس ّنّييَو ٌضاَرِتْعا ُةَلْمْجْلاَو اهِناَشَل يعن اَهُمَحَْفَي ْىَِلا عقْبعْلاام

 ايكو ةَباَرَق (دِؤَةَبَرُفَم اذ اذاَميَتْي ةَعاجم 4م ةَبْعْسُم ُىِذ مْ ف ممعطإ وأ اَهََتعأ نأب ٌقرلا َنِم :

 5 نقر لولا ُفاَضُم ناَعْوُقرَم نا َرَدْصَم نعل ََََو رق ْيفَو همَمِل باَرْلاِب ٍقْوُصْل ئآ «ؤتَمَرعماَذ

 7 بيير مو مَحَفإ ىلع ثلطع ناك مف نا هوك هاَرِقْلَو ماحب يعل لبق رديف اغلا كيو
 ل راشلاب قلن فش نا اَوَصاَتَو انما نَا َنِ ء ماجا ثنو ناك يلح لاو ئركّذلا

 هذهب كوُنوْصْوْملا كلبتلوأ را َْرَمْلا اًوَص اَوَتَو ٍةَيِصَْملاِنْعَو ٍةغاطلا

 ٍلاَمّشلا همْوقَمُّشَمْلا ُبَحُص ا ْمُه انجنياب | وفك َن اذلاو ني ِنْيمَيل ١ هبهقَنمْيَمْلا ُبْحْضصأ ِتاَفَّصلا

 ةَقِبطُم لدن واولابو ة ةَرُمَهْلاِ 5» ةَدَصْوَم ران ْمِهْيَلَع

0 



 "هارب تم[ 49« زطدلبلا ةدوس طم 4 تدل نمل اجر ييفعرشو سجنا
 مترلا نرلا دفا حل لإن تت 10« لب اس يكدلب روع

 هوم لاط لال ير بش( هس 17 كح بآكى ( دكت )رشا سوم اجاحك نجس دئاذ) ا 7

 لم ب لج اومارول دعو يري توماس دلك عر ينانج كح لب ركب لابد بردا لوم زماج لا زل كل كح بآن غ اسك )جس لاو
 مال( ب ل نهلث ل“ ار رذ قل) لمد ادالواروا( موك تاك اع روعاج ايمو نومكو

 تس هكر لس ىئاايكا ( اتي راتليجترئادش كتر ارد! بتاصم لر#ب اندر[ )< ايكاديي لش تشم ى ذب وكن اسما( لي ) فس
 هل فوكس مفقث نا )م يامل ( < اتركل ايخرر سرك تقفاط ىفب ا ةرطن ءدشالاوبا تشى دآرو تفاطاكٌ شي رق )
 رادتتم دب ) ىلا, لور ذا |( سو كر ) ف ضدك ات < ل سبك ثلا ولك )لح داي وبات لوك( نق هنا

 لكلام جس تباين التبرادقم لك اود للأخ # ل ررفاس لا ني )اهكيد ليف قلك ارك يات دايك <الاثؤرل يرث( ل
 1 . ١ اكعس دور ل دبات وفر س دب لح اقلك دوا - انت سود ين لامدوسلى كح لاروا<ع فائاوهرارقم ىف ىلا شارثلا

 تح ام لوود فس مرد يسد لبطش شو ودول ناب ز كيأوا لت اود عسا( جس اياب ةس م فس كيب 01

 0 كد تمت ىك( ةسومداي) ةسد دك لامك اوشد نس شار( قد التمار كود لاب للعب نشب) ني حل دامو

 راي كح لاروا جس لشرب بدوا جس راها اكت نينا كا لش لا تات تالا 1من لال د

 ىند كس( كيب 3في( < لالد لبر كس ىالغ) <[ ص #ىالفون درك ل( جس دن ل
 سابع لم تثأر كارا را لا ا ل

 هبقعازبلا_ع نون ماعطا ئررصم ىلاغروإ فرط ةبق رع فاضم كف تر رصم ل وا_ لئ عر فمر دصم ل وفود كس لوط فور
 هع نوبت وا ع ل ناييلوجاوم لاشين لوك ناري ( < نايباك اتسأر وروكذيدوا د اج انايددقم اسحسقا ليي حس
 قول )مب سرمد هس كياردا كنت ( جسدك :ح كترييصحصروا ل وة كنس ب تع اطل نس كرب( لبي ب )وكهسرسدد

 هو لإن رتل تي آراب كولو دوا لي م كاوو زاب ساد( ل م كلان كس لوي وخإلاب هروك وج )كأول لي ىف ك( لدم

 02 ع نو نفود ا هزمت ةدصؤم) لوم لوم لات ل“ اهي كا-ل "م ل اوو راي لي ١

 ىرول كيد ئه لتروا_ حس ايكابكى فا وكت يدوم ىلا كس تاي راي ليج رب لش ناقتا ةيكسسه 02

 اب سيرسل قر ايوا رح كبح ا دارمع دلبلااذه_ 000

 21011011111 هس انساب انام كوتا زريخوكل نيل ل حس رربكر ا زوكال ٌرضفم مسققا ال ١

 ش هل
 تاذاج ل لتس ملاع لبقروا لا انالاة ب اشمروا نإ 1 متروس هراوبأ اك بلا تضترروا قو بهم توج لحم دلبلااذهب

 رواوو الكس كاع لات زاجا كر ان لوو دم للاخ ابوس هدعو اكل ابد كماله ل كيك سرج اين وروا روق تريب لف

 ده للام كنئادلب ا 2 نان لكشف وك
 رشي سبب ذم ف فير شالح ب آك دس ابوج حزم تليضفيو ليا ة وفا حس لولع سرا لخ تناو

 يلاع ري روط يو ل ىلا قاس ةوخا سس لاطاقفلوي هكا - تاثر او زدنا شارب ناكم قارب ر : ندرك متنا دوام تك

 ل راغك كان 215 ةطاج لوم لوك يشم كل 2 2-- ب آس ايعال نارتو ذو لارج 00

 دلب ارافكك و تيل قش ب كس دلبلا ذهب لح تسنا ودي نب لع امصظروا حوم ل ريغ دلاخ نب سدتروا لت : تاريح
 دلو تك لطول كل ف حرش كادوا لش كي دور 14 5 لإ ةنسابرماقال هرمي و راكش لا نيا



 محار تيآ 8# ءططدلبلا ةروسءرسوراب 0 مت لج» نمل الريس عروس رنا اك
 ماي دارم لسد الوا اقلطمدلو حر رط كا له دارم م السلا ميسميتارياايمدآ ايدلاو "حس دسلاو دلو امو دلاوو

 مشل دو لك سوم بيج لاتلاع لوفوو نا كساس راكباشاكت د دقج كانا لاعرج+- ليث دارم مطيع دغلا للا لوس

 ل
 ءاريماك اشار انج - لج وخل ترشيرواّقك رمالا ةدباك  دباكي هدبك تعجو اذا_ لج را دبك دبك ىف 1

 للا ل كر طخ[ سا لج ربكم بسري تييفيكح شادرب لات انك تموم لرش ارو ايند بع اسمر كدت ز رواج مر تسل
 -تسدابتغا لس لير ظدباكع نس

 هزجت كيلر 000 2 سؤ لي قرؤتق طانت ا وركن مرش الاولا_ناسنالا بسحميا
 ال لكن لامياوو يرجي اوكي كلا _عرم قل يشن 0 يرش اقواس ل عي لش اولا ااه ثدي

 دامت انرب 001 ا كح هس والمكوروا كراك اير ادبل الام

 انيك وج وفل واوك يرق ل امهداي زك يس يبل طم لإن عدوك شرد: كس حرفه لا مايك دحا هري ومس

 تاو كساس كتل تست جس نر جرف ل ىو كوسها تع ليرى اقدو ةلعس رلى أ جرد داي ذه مسدد

 | بانل ب اتت لارواعسأب رك دوك ادشلا ايلا ”س 2 قتيبة رواد

 00 ل خلادل لعجنوملا

 < كل خي اهيل اب تلت
 انا هس لكرب دةروسسجت جسدا مر شورت لل رطروا لإ دارم ناتي تس نيدجن- نب تكرر جنب دج نيدجمعلا

 010 وق كووعسناناروا ل ابك نيا اروفك اما واركاش اما ليبسلا هانيده

 شن ايمرو لس نم لريم لدب ايل“ ناي تس دش رملي تماررا كراوشد» ىلاهكك زاهي بقع ةبقعلا محتقا الف ْ

 هل اله سل ل هرراوراغاا كرجل لهف الفرس تاج لاكي هلروا قراوشد لى ابأ

 اماه هس لم ىلص الو قدصاالف كان ار ل م لاهتتساال كييك قؤت- < لسا قرا الف يدك

 را اهرب انيكسسم معطا الو ةبقر كفالف فعرتل رس
  تابقع عبس ةنجلاو دبعلا نيب ناهداشرا لم ثيي دع.

 لب خص لس تار وفود كيد 00 فكر .ماعطا وا ةبقر كلف
 0 كف نتبع ررص١البي مكس قرانا ليتر رسم ل ذود كي زنك ءارقس سود دواس لدبي محتعتقا

 ررصم ل ونود لك يي ب لطم اك م احتقا ةبقعلا لبقر ,دقيفترابعىريفت حس نإيوتاب ماعطا حبر رصماسوورواع_ فاق فرط

 تيرور نال ف شطر زتترزلا :ءانلن نإ ةيورخلا رغاملا نيدحا اال فا امالز رنات تداهع كف وذ اتبع لئ ارم
 رضاك لب حس لادن نرسم ردا ردصم لكك ثمر سم لوك اجومج تقبااطم لبر تفشي وار يغش كات لوب كل لا

 روب اركان 2ع يصلون نإ تالف ةيرسع: ة يرش ة قييم وا هس لاك وو ع اجأم زال حس ررص*

 تال كس ةسو تاتو“ كس لج زوال تب رق استر وا هج دارم قبس رقع ذو خام تس بر قارسد

 جاك رمان جاتك مدقن تسل اغا نايياسلتوبك- ع سالك اا يقلك راسم مث ناك مث

 ل راوي هس هقرصروا كدا ذ جرد اك كابا ا عمولعم اجد جايك 2ك ذ القبر صااس نامئوث 1

 ظ0005 تتم همدشم رظ قناه تلدبو نأ“ 4. قحاب بج لس بها ناد نتن نعش ةنميملا باحصا

 ده هراشا فرط بتتارم فر فيس لاو د لي ناي ع مهر رافكر واع دل واو ع قمح تسوكموش شل
 لس هزم ن_ صح رولا اني وركب مراورو بابلا تدصواةدصؤم ران_يج مفئاتس“ اه لاني مهيلع



 م"هحارس ني آ 49٠ طرلبلا ةروصهرسأورإب 5 مدلج نا اجريت روج 2 ناك

 -ه لتقرأ لو 4 ىف حج بابلا تادصا- تع دب دتأس

 قنات فر لوي لي تأ, ا جام كن تس كذاك اغا نلا ل دلي روس لسا حررط لرب روس ا : كتابأطلر

 كس لامعا تعا ىف لك يربك ترون ىلا زين هس كذاك ل امئا كلتا ود عن نايم رواق هدا رك كلاسي لاب: ءك يس

 د م 9 كابي هزادتا كت دوس احس نايياكازسا زج ليل دصاكمس رب كليا لع رخآ ردا نايياكتايضتأم
 0*9 2ك وب كلاب مالدي ذو مو رداهخ ع ع وم كت ب قشر كروضت راف بسج نيك نا نمل 1

 دس اوربيشوو كت دوم للا < كك ىتناثن ل بخس شور ك_ كس ناني

 رواده اناج ايلتس لين ”زاخ اك الكم لسلس ت اقواس نكس لو جسرا رفرما زوك ل ولم يسال. 40 را 7

 لمت قعر سيري روصقني درت 5 ورع تا طف لوالي لهن توجب ب ظس اكل + لج رورشت بع م

 تراث لاذ لرب نتا وكت قوس لبلد 2ع وسل 1 كرم سبب ولتأك ساس يمل كبس مالك
 تشك را ةكباوخ با د 1 و ار لعورذ وج اك ننال ب تك

 -< داب لبد لري يرظاولغ لاو اون رؤس الل لت ل تس كك تابريانيلرلا وزع ادوانلرلر اسم 5 اكرحإ كس رع

 - ل تايصوصخ كهل يشر ل يصب يورداعد رم مالح ىا دليلا دهس راجايكرلو ص مالقيت ازسوا ريروأ

 لالا 15 ل قا الهم "كيا كلمت لا لح تسناأ ٠٠ :لاوم ل لم 56

 0 رضخ اركب عب تعفام ليلا لآ لابي جس مضي وكلي يمد اردد سيكو فاضاروا لث تظل

 ضن انج تؤلم تاجا كلا ل م كتررقتل_ كا ا انت عنارب نلو كس لك فرص < مور يلع

 هيمو رسمت ورك اقروتسب تناشقباس ل 7-5 انت لمد حبك _ايكا اكل كس يعاراول لاخر وصب نيل

 هس لكك ذاجا لك ساكس داماك اد < لوم لمان كدت وكي ساعكم لقشرو وا لور ونا لك ل هش 0

 لموإ زموهفما ريتنج لنك نتن وت يقينا نعو_رسح كل اراب ا ل نسوا قارنا شتي
 مارحادصللا كروان هماءرفافئر تس ب رك زي ىت لجيش. سرج تيهسانم كمن توصلي امامك

 و اماج تاتا جالا فراك اشارك كك تدوس قرا ايكو

 رك رف دلبلا اذهب لح تسناو ضر تحمل رولب_اهقابر ليمثل ايتفت داني بس لرب احس فرط كل ونت ناسا ني 0

 رلغاد تاحتاف لرش لاكي أ بج رود كدوو رك لج هس رركل وس اوراندجتاس كس بآن ادان بحر آوك كلان لت

 داوم ههق قدك 8 لودر ض ل تناباكب اك دازمو[ ومب كس ري يزقت لأ اقم للرد

 لاند قش ني كلامكم ير ل نوم وو ناسنإلا انقلخ دق ٠0٠0٠ :لدرورقل كفانا

 لك فس رك شاورب لايقخروا فليت ترقق شنهو تناك اين درب كتم نزع ا حس ءارت الألب يك ايل بأ ارم كك اجب قرشاب نيت نانا

 < لوف آروا سوششرفم انني بج مان اهيادكل ىفوكد ياش شرت ساومايوذ لعند قاتل شل

 رن تخاس ادبي ىناسناروا حس نس رك و رباشم اكل احا كس مو ًادالواروا مآ لوتس رركرسب كرتن ل ىراقز_ركوبوسيريلا
 لايك اج الس تدني كس ثلا اي 11127110114 نق مح نا و ير

 هس رقم سلب كيأروا_ جس اومانب تاشفاكم تو مكب نلان هدي كرب حس بس لب ني عراك كسا 3 زلم اكب تروا سب هب بت

 نيب رتب للا فعل /نلاءاو ناار هاني كك لوبي / امك 0 هايد ليا ليس لك حررط حررط



 ”حاربسعآ 49 «لودلبلا ةرومهرصفوراب 2 مدلج نا الجين ىرشوسمج نا
 تس لاشي ب كيا جس نب دراجدد حس تاك مدقق نانا كو و1 2س كيوب كس ناك لال مل ل نانا

 ح- وايت شرب رو ضخ لاو“ رسب كدت ل هاوس عار !رواهدرورب لان ىئاتل- تال وي 0 «تك سب

 لاك مكرر ومنا دبي رج -احوج للص اف هدإي نحس 0000 و هدول

 -ُ اجرك عمد دل لك ب هدم لاك نجا يب زةاموركك سلس قس ذي ذي 32ج كدت تشادبروا كل

 08 ارد جسار انزل حس ل اويل ايوا لإ ب 2 ةزومدقلم لع لدتز كقديلاهذب كد هس نيكد جس هدايز تكس ني

 لاس اكن شب لثيب ضل نرد نيو قر لآ جوك السرو ءارما ليصل هدي نس نلا لن ل“ لايناثي ب
 5 ترم غيت انتكا ايكرتز سل ألن اناا كتيب آس ل تاقشم ىت أد هب كن لان لكويك- اني

 ضنا اق وق اضافت اك رز لوم قر سس هورنا عر كك انا ناسنالا بسسس : لومي ى دبي كن انا

 انتي تعاطا فو كسا "لوس م يا تنور م و رول توم افودئبإي لهب ”ررثواشت تباورلووثروا ىو: اهيا :جاعروا قرارك 8

 كب هدد للا م "هي لال سلات لش بع 1 ورع كسير هددكجس لوجبى ذي تاك اين ا

 آسر اوباهدتب رطل يذق قطا تكل تر دايس لت تلاد ذاع ايخاياثاو نس يوك ا لوك لك هساي
 تاق 6 جاكم نع :كياكل راي-ب مم .تكرم لا لع لياتحذل لا ناضل اجور ىرعر لىرتن لي قرط لا
 قكيزقت_ب لكك ة الت ئه لن اسنارمابيأ لك وردنم كنوع كيا كى دن اء ل كيا لل از بجسد كرك ان ناب
 نفعنا حس نانا لول قع نال ادني لش را وكس ناسنارجج جس بدايتي ككل ابكت تابعا شمل
 رم 11 علا مب يك كل لس ل لوم اكهس لام رفانروا هارد لع توادعروا تلا كمالسا, يرو السا ادذسبأ

 تابابضو رو شان ىك مشل لال اكد ىلا يردوا جس ايد بيوتي دوا !داثلل اتا ذس لكس اتبكي يرطدوا ات
 هاج كلي تا قتدلج لكلام ؟س 12 :بايماكل و( .لباقدهس رم نكرم نايك ل 2 ساقي رف 22

 ايل نع اسرظنم لب اكل دين رق لوصف كت ريرباج تاءز لس رتب لاا اوم نلاج لاب واثلا كلب اومداب ري يررخا داس كي فر صن

 امل تنجب ير الاو حا رتاك ركل ايج رخل وأ ايكد حا ةرسي جل نأ بسسس “١ :لايج رت لوضأ كن انا

 نوماكن أل آت ابكت اود تس هنو بس سا جايك نرسل دوا لاش كارل 1 اررواكس

 ان هواك دن اذ لوكس نس دامك ٌّس * لاقاع 2 ابك اوعي ل نايس رارورقل ب بقوا نع نا

 ذب ل نينيعدل لعيجت هلا أنبا لينا ”1 ىكادخ حررط ىاينداي كوب تسبق هر رق لوكا لاب كس هلاك
 هك خي ذ_اهكردادلو نيتفشو اناسلو؟امم لأن الاو تس د لان ؟اكوم ناني 6 دوو أيكم سد يب وو كل كس تعب دوك اننا

 كس لاب ل رركب اد لوك كور كك, لقت لانا ل لا خرط عا قت نيدجيلا هنيده و كيد تضومروا كاي كس

 نب دش واخ هك كر ايظا كراد هذ قب ات امون نس لي ناار ب قروسدو ل ان عبس د قر كسل لايام ساد ل وفود

 تان : كب رلى هدود كنس سس نم“ -انث كس ناتي ل وود كس تراكارعتس

 انكى ابي بق ردا نين كس ك١ ل قراوشرو لو وخلك م يي ةبقعلا محتقا الف... :ىلاعكرا زكر وشو

 دس لش م1 رق "اشكر وأ ليوا مسكر اغا ىلاضوارر "عروكت شبا وخ ىلاسقنروا ىلاطيبش نانا انج
 0 ا امي هن اطيخ ىلاناروا سلو ومرع قش وفرك انا قت وم 2 وبل تاتايحاو تاراهنا

 كت انحكتلدفرصر_ لاب تررورض بكل نك لاك جس ناس أس سار لاوا_اكىرنلبارسودروا. اكسيل يأ كح حار ود ساس كس
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 محا تي 4 8* طربا قرود رسوب 4-6 1 00 ل ا ا
51 

 دان الوم 12 ايد روس اهتس ات زيانس 2 لع لاكن دال هامان ل رملي روا_ 59 مرا 5 0 2 ٠
1 
 كتسو 52 ا ادار كا ل اجر نو هرت ريك يكن او لي لاس طق روا نالد لابد 9 لاو رارض يت ا

 ىنانا كس قروآم انور دبل الام تكلها لوقي-لّولدذللا رع لس 2 نانا اشو نكد ل ْي
 نم ناك مث ىراو لي دناشناكن الإ هم عت اوم وج لن رك رخل ل لبا مك لارخب ل رك لس لويج ملوش
 هنرواجس ل كلبا " لك لوو رفا نالت ناطر قاب عبس ل دب يلوح لاغاني ارتنا دقلا
 فاد كد ةيحرملاب اوصا وتو ربصلاباوصاوتو د“ : اسس ناميا# جس تاج 20000 اوت قي .جمداكتسل ا

 هه ميشا ل

 لقت هرمي مقا قرت لعن كيل ملا أ اجا دس دو ل ركب كب قل + ل تروا هيتواسر مو

 4 هس الاب كس تتاغناط اي فر يجرب بح اصمو و واوخ_ جس ىلاج دم عروش شن. ذآ لكربضىت لس راينا دس .ءار اكن لاما تس ل

 ءامسلا ىف نم محري ضرالا ىف نم اومحرا -هس صحى الك ىلاهياةرشاعم لترى اءرب نكن حس روك و لس واءانكك

 0 مم !باعاروا مما باتا « ةنميملا باحصا

 06 بع رق 0 لان تدوس تنذو ل ما_ شق ينك ل اع ك ل ا
 نبثأ يصن اناوو يانا قاعسزح ضان ليئفاك ترك كس نان اغددك اناا باغ تاع لاسم
 ل و تراك 27 ل اد لوم * فيلكو تقتشم كلا ادي لك سئل كس ان

 مكرم كس لات دوجوم نقاط الإ ٌلوكريوا حس سالك حس لكي بست نانا لابي كج اين يكل ايم هد ياك للف للا
 شأن ىك لاذب ىباوو ليس ايلا يكم وكب ىجب رم لوضفو دار ناار آر - < او ذكري ًوراورم ضاروا ىلاركك
 مك الو دو رى لوك تع ل ل داو لا كولر ادراج علف ظلي سوغضوشب سنة

 ةافكتا ايدو لف رفق ل وج كاوا ث قيق> نب تب كيادعإ ل ل #0 يرق ل ابكر وا ايأ حس لايك اء
 آم رف قت اسو كس تل ب نلاروا تكبد ناد نت خس دكرركل وك نارك - تاقشروا ت داعس ل كس نانا
 00-2 رابعا: كالو لعيام لعب حالا * ب! ناسي با- لبو
 1 ذااغ اوج هو وار كيا نر ئدالج شار لووول سد و تي اص ل دتعتب نحر وسرو ا ع ارذك ل ميس او هللا جاتمدايد»

 روا- سات ركن ب أني اوكن انا كح كس هلع بل ماركس عررط كى اعكرا زكراوش وج حس لاج لس عسا فرط كو دب
 تزل بونك أي لدم ليت امنا فيات لوب تف راح ناس آوت اح فرط كل وتب قالخا تءارار سوو
 سرك يس آه هسا ناسك طك ردد ساب كش جي اليوت لاول كن انا < لول اع
 ااا ةساج كوم يرد تار اناس و»- تسجل هش ناثارلد جيس قاف دنا يل ىلاعأ

 0 سل مربع اكلات سكس ورانا مياروا فس د نلاياادوإ ب نإ ؟ كس ىئاروا ءلارواد تست قرف داما نوفي لوا

 بيهن ل آن ذود تس هس كرايم تسارارسو ودول م لور لسا نحل "رانا تءاراكل 7 امتي هكا

 لول نوفر مل ا وراوتو سوا نك عار لفل ين ل 0 و

 ةمايقلا موي هبضغ سلما ىئاعت هللا هاطعا دلبلا ذهب مسقا ال ةروس ءرق ن 0 : تروم ل اشف

 ( ئروحضو* تيد ) كة ساير فاطعن ابا ع بضغ يا نو تمايق ثلا تل ايش د معة روس لس 7
 ا

 تس يراوشو تتقدم ل لارج را نيت كت ارباب بي لا ةبقعلا محتتقا الف 0 :لولس آن اطل



 !هاحارستتعآ 4# 81و سمشلا ةروم مهرس 838 مف ةرلج, ني الجر يسجد تنال

 ةياَقَرَطَع سمح ٌةيكَم ٍسْمَشلا َُرْوُس
 ميحرلا نمحرلا هللا يسب

 اليه شا زر مر عوف هان لو ل واو ل ال قرم ني ك1 3 مال او دوم يور هال و عفاف 0

 مِواَهلَج اذإ ٍراَهَنلاَو اًهبْوَرع دنع اعِلاط اًهَعبت «فاهسلت اذإ رمفلاب اَمءّوض ()اهخضو سمشلاو
 لف اهي ٌلِماَعْلاَو ةّيِف رظلا ٍدّرَجْمِل فلا ىفاًذاَو يمل اهي (”واَهَْي اَذإ لي و هعافترإ اب

 مل م مش 2 7
 7 : واه امو ٍرْوُقُل ىنَمي ٍسْفَنَو اَهَطَسب «راهخَطاَمَو ٍضْرآلاَو (مَواَهَْاَمَو ٍءاَمَسلاَو مس

 ريل يقيرط نبي مواَهوفتَواهَرْوُجُف اهَمَهْلَآَف م ئتعمبؤآةيرَدصَم ةالثلا ىفاَمَو ِةَقلح : أ ىف

 نم مالكلا لوط ماللا هنب تفِذُح حلفأ ذق مَسقلا ُباَوَجَو يالأ ار ناك ىوُقَتلا ٌرخآ ورش رك

 تدب يس لص ِةَيِصْعَمْلاِ اًهاَمحأ َيواَهْس نمد َباَحُدَقَو ِبْوُنَذلا ّنِم اَعَرهَط م

 ا لإ اَه اعُط بسب يَواَهِوفَطب اَسِلاَص اَهَلْوُس رُكْوُمَل تبذل نب

 َهُوُرَذ ىأ هللا ةقان حِلاَص , هللا َلوْسَو مهل َلاقَف مهاََيِفل رفع ىلإ رف همس «واهقشأ

 ِبَنرُمْلا ىلاعَت هللا ٍنَع كِل ِهِلَوق ىف ةَوبَذَكَف ْمَْيمُهَلُو م موي َاَهَل ناَكَو اَهِمْوَي ِْف اَهيْرْسَو (مَِهيْفْسَو
 ْمُهِبَر ْمِهْيَلَع َقَبطَآ َمَدُمَدَق اهيش كاع مهل لشي اهولتكاَهو رفق وفلاح مهب باع لهل

 ٍءاَفْلاَو واو ِهَلاَي اَلَو اًدَحأ مُهْنِم ُتِلْفُي ْمَلَف اهب ْمُهَّمَع ىَأ ْمِهْيَلَع َةمَدَمَّدلا ي ىأ «يواقرسف مهد َتفاَذَعْلا

 | اهب مالَهْبْفُع ىلاتت ُفاَحَي
 - باع كتنإب وردت لكل ريكو و روس

 ب 12 2 ناو مقرن مروا م ( نور ) يوكن كى اروا يدوس ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيوم عب ةملعف ري 2

 سي كاس ذ ودك بج مناك ت اردد"( 1 ئج) جلت وركن شور بس وثوورلكب مدج مكن دوا ( انقذني م

 يروا ىف علا ايوا( لاهنت سلو كك تفرط لو تل ل ص



 اتاحا أتم آه 91م ن مسمشلا ةروس سرس داي 26 مدلج نم ااج ريت رشوممج تنام

 قت ش) فانا "ردا (ايالمي )اجيك ال نشك تاذ نس ارد كير زروا جس ايان وك ىلا ا "كتان 7

 روا ىراوردي للا ركب ( كسب نم 00 اهلي ل وخر وا ثواني ) ايراوم: مياس سلم قاتلا ذ لادا( لوغأ

 مايو دوا سايكتسمبو كت عل ماير ارث ذاك وتروا تيس دالي تح ار لود كر شورت ) كد ورام ابنلاوك ا كداك يتسم

 تل لومانك ) ايلركك ا 0( ايدك ف طع مال كح لا سجون لي ط مالك )ادم دارس ب دو ايي( تس كسآ

 نلمم اسود - ىتاهسسد ل قنا ا درك كت يح الص كاك رك وانك )يداي ووك ما فس ل ءاوج( ماك ان )دارم نرد( ايلابج

 بج تدب "0 قس ) تءارثأب ١ د. دات ( وك السلا يلع اصر يا ) فس: دوس ول ( ايد ل ا

 ( كس لقا ةساداكر قاما هتك شل تن دوديذ بسكر قاف( كدب

 لال هيي ىلإ كس ساروا( اناكلد كتاب حس اذ وا لكشلاا نب رراورمت كيا رفتس لأ ولنا( اص ) د لوس ساو

 نر ادع [ وزار لولا لك نا لن نوار ( ك لودنا وكت اردا كشر اك نكاد كاكا "نها كرابك

 رطاخ كنبلا رك وصل نيس ىلاي )الا ةرام وك ذولا سار ( كس كب ا زعم ناوى كت فلا خس لوبا ركل لاس ح

 بسويتاس يأ لب شادي ىل انك كس لا( كب ا ذع) نس بركس نا( لاه ) ىز ونت آى مارب نااراكرخ آ ( يدرك متوكل لوا
 حررط ى ونود ماسك اف رواواو ) تس ءقلاروا( ايست قا نب نلارمأ الا رع 2ث ناوي سن ) ءرك اخر كيو و

 200 :ةاورب ل( تن )م ايناس نتا ا

 نتا لايك كلو 2 تاما تيرا نيهيشلاو بتوع 52

 اكن 2 ندوهدارز ىطض روا تنواك تح 2 ناد هوحض بج ارك لو لس ذم نورك ننس ىحض

 دول رواه يوتو نأ كس يلا ل تقع تح 037 كت 00 ىخض رس تن دوامي ود بيرث ءاحسض روا كفو

 - جرم حبس انهتحس متاجر سل امد راع لعن واا تر لا وراتب ارا لي تس أكس ند
 قستااذا رمقلاو ن_ٌرضركد اتوب لع درب/ ورش ركأانلكدن اي دعإ كس ذس دج بور جدو اهالتاذا رمقلاو

 فدع حررط م ثروا هاف اج كح فطاير وق كيرلا اناس كريت ةسك ماسك

 ب نالاع ول م اجابك ل كس فطعرلا 1ك م تنك ب تارضح لبي رك نبع ايوب نورعتم ليم وا كيا باوج دل م كك
 ل 2 ليل أ ولكوي كه اجأم زال فطع

 لا_ج بوصل ىشغي !ذاروا_اكوم حليو كف سد ءرورجب ب ليللا فطعاب راهن ناكر فطاعواو ل ىلجتت اذا راهنلا و
 انقل م را لونين هايس والا نك اجو رررط كارمع ةرجحلاو اديز رادلا ىف ناك

 الفتيات بلا ادلاخ اركبو اورمع ديز برض كا ريبج_ هك وم لوك لاء كاك ةاجامت ست لاكي رو بصنأ

 راشد اكلك نما 21011018 6,لاكتا ل سعسع اذا ليلا و سدكلا راوجلا سدخلاب مسقا
 لوم سروصقلر يق ى دنا. نت لابقتتساو لاع لترك + لح متل فر للاع اكس دب تاب قماح ايدح لج سب

 نعل لوز هت نط ةئازل م قا" ليللاهمظعتو' ”ترابعر فن «ردقمف اضم لوم فظل

 قوز هس قدارم قتسرييقنكنلا لج لن ىلومراهتتسم كا كس تسكر الخ لي لاعتدطا لوكس بلش 10
 -هاجوم ل قتل تتنو قط ل رب رول اذاررط ا لج نس اموموغل تسخر زقفروا حس قكد ب  تييثيح



 اه حارس تمي 1 4 9195 سمشلا ةروعا-ءرسو راي كا مندل نمل الجري رشد مج زن نانا

 اكلت ءاشنا مك تسل سيب لاكن لن للا لن جسد نلوم لح ردقم ل اعاك اذار تايه تنفو لسييلا ١ و ىا
 كك لوتتسرزز لاو عزو حب از لإ تس انالن [سق تحارل لمسك لع اذاوو كل لا هاته لاع تاز
 تعلطاذا هللاب مسقا_ ماجاب: الطن جانامكم تالا ل زب لتتك يبادج نكي بس لاكج م لت ايوب
 داو ل ل وظولاوم تو لا احكم ضمتقلا

 روزا لح لوب للفتح بو ىك اهمهلاف لو تك هيو رثثز ناي يردصم اهّئراج زرواءارف ل وقل اهانب امو

 بادجاك ارم يكنر ج اظن حس ليك عافاك مهلا لابن - بدم في لكم [ررط ادت تسد: ماك
 اهانب نمروا اهماهلاف اهتيوستو- قاوم حررط لاا ترايخ_ جس لاف طخ لولو لصروا امد ع فطعرب لص4س ام الع ي
 لكسشدوا حاج انامل عفوك رك لس اهمها روا اها وسامر مب هنت دوصتنزملا قحط اهل سا اهات
 كارل اغا لوك. اب ىلا. كل_ كس ميقا وم كل كس ريكي

 هيد سقي دكا انجر لال اكغاي با كل لا- جس رع ب يقتل مث لا اها وقتو اهروجف اهمهلاف
 رغم قل نت دارم لي رت ل هعاس الس سنلبي سجس« سو ياي ماها دوا جست

 ش ا ل تيل ل لاف ناسا دارا مايزال
 2 اج ل دارم تيصخضو تع اطس لكس

 -ايدركف طعاراضتخا مالا حلفادقل حلفا دق

 كن كوانسا كريه جس جار فرط ضارب اججس تطري فاك اكس ايل راش فرض اهكز نسم
 لكىضؤتم وبر اتروا_ < كرما رفرطك نم زرار يضتوا فرط لراس يميل < لوقنل يل اهيبج_ عب فرط
 _ كح لااروا بوجو دوج و ماس هللا - إن امك يملك وزجج ىلا كل كس فلابمو بيغت كشريك اوت تن < تسجد

 -ج لاك لمت كازينو كدي كش اج لاك يرسم نش لت كح الايك

 -اترسد لاك سدرك ضيفنا لقت انس نم
 -ةس اجا اسنومناكل ناب لووك احس ايككي افرك اك راص تر روادوم موق يحسس تبس انمى وقر دومث تبذك
 ترق يأ يرطب ى عج ودولي هركل يدب سس دادول ك_- 1 د. قرف لش تصوم انت اهايغط ل ادد اهوغطب

 2 اعايلوارعنازط سفن ولارمروطا ىفطاب ئىوغطلا ىذ ىاه رقم فاضم_«ى ىوغط لأ

 لي أس لاروارا ةقدارم ىقشا< لع افاك ثعبنا ىقشاروا6 ئوغطاي_ج_فرظاكت بذكر ثعباذا

 كج رينا ذو ودع اد ليضت ا لكي

 < يفر شاضا ل لاس اكوراغا ف طف وزع بص لسمم هللا ةقان
 د 1 ثناب ع ةسدلب ع ذلك باس قت هوبذكف

 لج 2 4 لرد اب عجاج لابج ل هموددم نان" مدحلف
 بد اسكس فطع لو ا الف رماع نب حن نحس .يلاعواو لب فاخي الو

 -ك ل يثماورب ل سدللا كب تاو باذعؤ* اهبقع
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 تشل ايم لكس أك امنأ بست تنم نع نإ تروس نلا لادتبا كاد متاح تروي ملك اب لج إي زر طاف تدوم 9000000 م

 لبي تمروس لا امنت ناي اكتنازات كلان هسرفكو ناهيا لش تروس ليي تر وي ا ا

 رفك ب ل ذه مكس شنوا يك يكرك ناد ستقوكت ازا وايندرب لامعا قرفك تل كس هس اند: ريرابت دم دومت تبذك

 < لك دركن ايي المجت ازا ىورخا لن لادوا لادن اكس نامياد

 ىش قال ردقلاو ءاضقلا نع لبس لاوس نع ابيجم مالسلا هيلع لاق يصح نب كارمع رع( :تاباور

 ها دافور يش اهيدالق انا وتناوب جياشزر هللا يردك ف هلق قبدصتو مهيف ىضمو مهيلع ىلعق

 ايكارو اهاوقت ىسفن تامهلل الا لاق مث ففقو اهاوقتو اهر ,وجف اهمهلاف ءرق اذا ملسو هيلع هلا ىلص هنا ىناربصلا نع(؟)

  ءاعدنااذهب اوعدي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا ملل ىفو اهلومو اهبلو تنا اهككز نم ربخخ تنا

 رت قرر نا ارواك تاجوترشلب هي نردوسكب تب ل كس تشاو تلذو لكك ىسخسض 000 .....: 4 ورش

 57 اجدعإ كس بس (نروم اهنالدت اذا هس لاجوم صمت تكس بدت: تعامد ل "لانس رو كب اد < لاب قرد

 ضيفا كوكل نوع با * حس اناج 2اكيي اك نرروتاقيقتل شا لك اهاشغسي اذا حس لام ليك ل ناي

 حرررط لا وكت سيفي ذل ل سد بت ارم تار زل لادا نزع ل2 هارت لانه ل عناروام لكك 2

 اهانب امو جدد نانو اور خردوسوا ٌةاجاعجت بوي راتاكت اد ئك“ جس قب فاح ذالنردوم تاركا يكرر
 ضي رلا ( امر اهاوس“ اهاحط“« اهاني افلا لوز نا اد نان حررط تسترد دخن اعآ ذهل كل كس قئر كقول

 كيسي بلم ركراوت روليكس لأ جس هلااوععس ل“ « اهي او :اي زال لالا 1 هناي روس نب رد

 يلم نا اطع متت س هس تيبنو زو ىلا 000 00 بساش ءاضعاروارثي وج م اكس يكاروا: لاننا

 لوردتا_ عقل لاب 2ك كس كح مارى «”ديسرم روط قرطقشمخ اس كل اركب اي سيم طف ل ل اون داسف ل الك -

 5 لومرت حى موتا حس تااياؤرو تعب آل ات لاو. داخ ةاعس لآ يلارخ ىل ورع

 حرر لوفد مهلا ئشلا مهل ل تسكن نثكس مهل .اهوقتو اهروجف اهمهلا........: ماهل كلامج للام
 كس ىلا بئاهنعيم روطىروعشري اكلايخو روصتى لى واوا زج لاف فس لملك يقتل ئشلا هتمسهلا_تاناجابك
 حس رابقفا لس تيجونروا تيثيح كس اوك وأكرم فس دثلا ماببلا قر طف_ تانج اهكم ابا رب روط ى لطصا وك ا اناج آى ثرامدو لد

 هتان تاراعب لا الب اون نا اإل نرمين ئده مث هقلخ ئش لك ىطعا ىذسلا_بسارفتجلدو
 فيا كك اسنا- ليث لل ففورصم لك راو + نيسا يس هودوا جحا ذا لتس تدل دق حس تااءاهإلا قرطف بس انه كس لاول ى ب بسر ؤفاج
 ل اك لا حررط ا ل : كك يد مولع ىابلا فلك اعس تيت ا دوج و لاح ليا هودك سي تي
 0 ند اهات لل هتف لزفاف اكبر ابا نق نس ادن كح قال نا

 نوثود قرب لم دنا نع ىل إبل سف ا نضام < ّقالغا تيثيح كيا لع نانا هدا كس لات ل ذود ىلا جساترك

 0 هج اترك وسكر نيا ضرب ول نإ عيدك تانليسروا ت 5



 هنادي 14 81 سمشلا ةروم هروب : ىلا مترجم نم الجر يضل رد رتل

 يبدوا تماراك ارب يدك يد التنك وحك وحك سا نس تاريلظت ىلا رواء اهنا قدح نس هللا كس كري لا

 رواد : لون هد لاظرو! ب كلتا دلما نالفاكعقوهرطعاقلا تاب ين شنان روت كس ناار كج بلغم اكرر
 ناو ع ليما كل كس نانا زيج ي-<س كرز لالخ كيا زج لالق- لب ليتر ادي قالخاو لامغاه رب كيال

 مل ايج_باوءايكادبي ادا نايم اكن روا نا. راكل ص لش لو ليضرغ_ < قدرك ا طعوس ازنيتى دك لي ري روف دب

 ناار ورب سانام حس هطساو كس جئاطيخ ءاقلا ةكىري روادهل رذ لس تشرف ءاقلا يل نب- ةرركى رع اننث تياور لاس

 رواد ةقلاخاكل اعفا لب < نان ردا وو رراس را للي جرد كس مال دايو هدارا كس نلاسنا لس اليضو

 يروا ايار فاطم روطى اببلا ساسحا اهب وشكر شروارش كس رشروا ايت رشور يخون لانا ف فلا ضن جس تره دنب بس اك
 لن جاوب سورا ايبا لوك لب ينو تر سوا: قيس روصتكسر شور ايد عتس وم كت جس تقنع

 اكذس وم قرط هس لنوم ريكاع_لل سماك ترقيقت ا لب وم لكى راينا تروص كف # ركب ترم تلا ثا # دب لكك م َّل « ّلارب للعب

 - هس توب ارم

 - لو وكل اوك يمت فدي زعتس لإ: ليارب لت ومضة و جبس ن حلفا دق ...........:9؟م اكان نوكروا جس بايم اك وك
 ايل تلي تداهشو ل وزج ردنا سن اووشروادركورا كس نانا وو لي دن انك ا تس ان امرك رجول نر

 لاك اسمكم لك لي رواط تمار واتت سنتا لإن لكيم يزن داضتمود ل“ ؟ لاب ركدكر ساسوك وصصا ا يس اترك
 - نور ىزتش لأى اروارت أع فرط قرسود هس بو م وا زيت لك اروا حرر سف رطل 2 نوب نقلت ل لع

 كلاكلا تف واكل لود تا ت ارصفرط قرسووروا هس كد فرط كيا لن سوم فلكل ع تتقو كل اكن ات - اراك لولد

 كح للود هس لئلا نخر قرف قيفوردا هم ىرتلب لك اروا لاف رط كيلا زب ىلع داضتنم تا ان

 كام رن قنة اج ايلركرودتا لس ناناروت بادعب ل ل ابش لاف [نلا- يللا ع توقي لا يداعب 2

 كك تي دوك تان اليم قارب روا تناثر كسل الجب لي لا كس [عسرو حس جرازتتما لو زوم لزق قف ؤروا ساتر وا ءاضعا

 سكر وجو لقشرواريك تو ي وقت وف لا لف اسي نا ذم نايس تم اره نو« خرروس.دئاجرلا لبد لإ داضتن حس سرسود كيا لو

 ماعنا نمت روق لباق تاهو بس انن تمر هوك 0 تنك باي ع ىلا ايند لا نانا ؟ نب تلح دمج لاس

 بج لوم شنرم قال دوا تمن لاق ليد زنكس لادوات قربا لشردا سات

 نانارلميفاكسا- دول ىو واهبس قت كنان كي.٠.......: سكر زج اك ناوكروا هس قت قتلوا
 للا قرانا لود هس لاهي ماهلاروخو وقتك انا ذ# لت ضصتاب حقا سا اصكر لالي يتب كس

 كس تمل ثركل قترواءداكرج آل ريلقع اوك بصغروا ساو. اقم راونسروا هك كيك فج لإ كر كلا
 هيدهتناكروجو قس راي كك اجو جروس ىلا لج رورو بلقروارادعباج بلا اكساس رالف ماجاك ا تلمع

 كى رفنر كر طيوفك لوب اري وك فن ل نيبال 2 كو ارمان هواك د فضول دوو ارعتساروا تييحالص ىرطفوج ل

 يرضفر تزوشرلا كاي كن ل مسي بمال يسال ف كا زوادارم انا دا ركن وشن العبر وا ة ينك يكن

 ادد 4 لورون اه لي كوري كش ؟اوث_ كسر تياعر ىكشنوو لق رواه رك داوي كت ميلر بت هن دامت ارملشدتإ



 ١2 حارس تي [ هم هال سمشلا ةروس مسمر ر ١ ها“

 هس دابووأن لااثلا سس اب لس ةييسدامخو وشلون ارا ىلا راجياو تاناقءر كس يف أ ىلاو اجلي لس سن سلو لوم حس جاط# ةساجوت

 ا كس ل كى راطررظ للا يوان اوكلارب دواس هرمي نقر لل زل درس نا 1
 لش وأ لب عن رواداضتم كرشوريث ل يلام ل لح فلاب تكيف قلاب باص اظ- لوم ايكك دار كه ذب حس لا لة اج

 روان كر يا يح ارث ان فلظظب ل | ا فكنا حرر اد قد تر دق كد ب ناروا هك كل وفودروا- نب 07

 دج تدك ين انكر اكت ارث همه لاا

 ليك يرام كن ايبر يظر: كلا كل كدت تروا تحاضو لك ولوصا الاي روكي ثعسبفا لأ 1 ظ ص راختللا
 ىلا رووح قلعاكت ايم اك اج ا الج يدك دتجرب لت تأ
 وأن تاتا نت تس لوزج نكن قلو روان لاح نر طلو رواه(: اي وشلل ايل "راقي ل نا جت

 نا ل تؤم ة عراد لوقت يع اج 00 جا ري

 0 كر وو قش ءاعس الف هت مع كى وقتا تو مخمور ع عنا نلارزط

 وام اش كل كس تسداهتت_ ات انايتي اناج كك كت سب /لامام فدك ني لاب تاس لاب لوفر ديب للاسر ند
 ىف ارواب اثبت ك 0 , م ول حالم قل ا تييماج راع ارك 202 2 لذي هارس قب سبب ا

 ْن ملمع فارغا ةروس-_ لاني لمار لى راكزبي يروا ى وقى حررط سر رواد ىو لن قت رك لاب تاب نا حس بو كدرمروا قرع
 دتاومركقاكمقاو ل
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 تسرب روا- لك رف وزو نان نس مس نارك و تدكد م السل يل اراص تير... .......: زج ىارز
 اكل لاما ىلاج لكل كج مووت كس هءاي قلو ممآرب هزججر وطب شارف بين انج - ايكرارصا ب نس كه آرب واوا 3

 ايمي درأ لو ةروااوررقماكى راب كس كس لودوفاب ماع رسدد ند كيد, د سئل كس قنا ند كيلا ملا اوم ماظن

 لاح تروصر اكرخ [ن كيا عس د تس كى دنباب كر ؤ ندب كة احأب انا ل كدا كيب

 ايلات بح ان لير متب ساري كادوا كم كلب اي بم هل انهو حرر ظ كا نلف ناز ىلا تن فلن ىفراقل نقع

 نال دا

 لور لجل تس اجرك دج قالرشي برا وع ل 1 ا رطل شوك وا ورنا رف ايند يش اهبقع فاخي الو

 قلو اوم ايل كى اساس فئات بسرا ديفا اكدقلا مساج ذي د لظ ل وكل ب تمولكم نأ خاج وبان شروشن لي كل يدوس

 -ه ل ركاهتباكل ا قيامك لايم قيال

 رارصاروا غبر تلج ب كرب رواراكن ا تس قرف ارا اهت حالت زايتنااكى رب ضر صقم ىروماكحسروس لا هامل : مالكه ص الغ

 «خرروس دن اهلك يأ نين لك اهب تاب نحب مع تايآ و لبي كت روس ا < انادؤ تدب ماهنا كس اوك ولاو سك

 ا ليث داضتم ل جانو راخآ يساروا فلكس سرمد كي رطل "نلت 1١ نام لع كد« تاد

 «تاررلا ندع قع آنك تيب الي لش ران نار دقي 5 ذروا لإ لامي ةروصد ىدب لس جسد اضل كس تا

 دباب دب م ةكحدم لئلا لم نان كح تاددوا لن تار تما ناك نراك ب 001000



 ادار تيب 1 48| سمشلا ةروسا 7“ هرسأو داي كا

 لووك رون لومي كل ذاك ث رو_ لو تلح وم بجرم بك تاركا
 2سم ننال اجري 0

 - ماكدب دوا كح كدب ي © ئرظىا-ح 0

 55- ملاك 1

 ىروعشر) ركب ا زوم سبي م نورتي لكل يركع #و لمت قدام اضع لاس ضن انامكجس لابي تاباقرص»

 -جاراناركالو احا بفن لاك شور رواد بدال قرفاكى رب لس سس ماها ئرطفرب رول

 ىركل متساوون و لوم ىو ى فل روم كب اواو ايااع ل اننا نانا كي تاباىكرسمتت
 يروا ذسداهبا تاناق رتاج اتابداك كر وااتراحجياو كس لع تاناق دس رب ككتعارك جس انمي د- ةساله لاتاي اب
 1 مد من زق نس ءاهايعاراك لامر اورنج لا و ليبي اق اس سب تل

 لوسر كرّتلامك- لك ثوري يران لأ سد 2 كباس اكم اهنا كدب لع ىرت ؟ف صن لس ناياضم لوب نإ

 جس لي لاك فريج نك انإ 2 نقف رش كب لش مقابل ظالم اني بن نكد 5000

 تانك لاخ ةلتاعب 3 كيلا ا. راترلل مر اغس ىا ةاركر ولام رانك وج شيب للي فسر كم جارح د اكس رب لكك ىرب ىلع ا

 ص 0 نوم نشداك اضفرماب كك قود لدلك ا رطل اتطع التل
 ل قا مق رشا تك 3 لب تايادب علا كقورلا-هسيذن 11 اب قرط لال اكت رصئرون ل اع

 تبت ف م وركب اكو زج نام نع اكن لا دوا سال فير تتركه قود قم لاي كس دوك طرا تررطح هس ارا لا
 ىتواكن ا لاح بج رك اكد قم لك شح ارايبتك ابك يي ف رولان اصول« لبا اهتت اسكس نامت ميتات_ لائياوار كنار
 كرم دعس رجاظ تت ع

 م: رمقلاو ك2 سمشلا ةروس ءرق نه. فرص اف

 - ايل دصانتا فس لا- لإث سوم عرولط حر روس تاور لو زج ىلا جام“ واكح_ ذب ساو رون

 0 ايكوم قا كس اهنا تنايارابوو لا راونس حررط ساو اهاوس امو سفن و. :لولس فنا

 لوثوو نا ترشيح لل لي 0 رم اررانك اك اهلا اكل وفود نلاوك ضروار و رول ى وقتا كك تكس رك ةح اردد ل كس ل

 لق راكز يريدوا < ماجاك هول رار تاو اتوم ل فرط لو انكروا لامر فانرلا سب لانب نايمردك- وتلا

 هورلتوي-تساتاجاهك 'ماول' كا ساجد ناهي دلج سرا انكسر نكي حس ناجح ابك نسلم سلا قاس انج ىلا فر

 دانكو جر واهس تركن ير ظن لاق ذلرواصغرب تمور ا دواس ات تندر نااطيب ةييس ا دوا جس جركت مؤ كل وثماوغروا تم الدول
 كا < ىلاجوم قرورضتظافت ىئ بار ك- كس لا لج لاجوم لاك ل لعل لك سا بسحب رمي جس اناجو# بم اتتس للاي
 لكنت رانكدج ماحس < احاجوم نلاسآ انبددارقرب ب بصملاح للا كل كح ىلا برا- تاج ومن تعج فرط كت لام لبي ليت
 تس دلا <اتب دال الكا« تمعجر_ جس ل فييلكتلا راو كيك بحب قر د اهو مش لصاع رئعار ”للم لّتتراح- ترور

 اهمهلاف ل قتال ضءاوتروا تلاع فلي ندب[ ررط لج ليث جسد قراطررطاىا لاوحا فلي لش 7
 مابا[ وقر وم ساوك نكح امج راش يي سات ارح ضتبرس_ تفاضا كى قو ر وف فرط كس شن اهوقتواهروج

 < لوهدارعتسا دعي لي لا كى تانج



 لا ل 5 برك ع ل
 مار هج 97 ب للا قروس طء رع 2 ت١ مش ةدلج م نمل لج ريفر شوال رت نول ل

 2 ا ا

 ل
 اًذاَوٌرَهَظَو فشكت (ةىَلَجَ اَذإ ِراَهْتلاَو يضر نار وانتا 22 تر عللي واو جيشا غي اَذإ ليلا َو

 َرَكَّذلا َقَلَح د ةيردصم وأ ْنِم ىنعَمب اَمَو ِمَسَقْلا لف اهي لاَ يفرط درحُم ِنُيَعْضْومْلا ىِف

 ىَلاَعَتِهَّللا َدْنِع ىلثأَو وا رك ذ اًنَدْنِع لوسملا تحلو للا 0 َةِركَذ لك او فاوو قنألاَو

 نحلل لماع تَِمحُم "وعض مك م يحس َّنإ ىتناالوا رك ذ ملكي ال فَلَح نم ِهِمَيِلكَتِب ُتِيَحَيُ

 أ «و ىتشخلاب َقَّدَصَو هللا دوق هلا يطب نم انف ةَيِصْعَمْلاِب رانلِل ٌلِماَعَو ةَعاّطلاب

 (ؤونْغتْساَو هللا نحب لب ْنَم اّمأَو نجْلِل ءةىرشُمْلِل رَسْينَسَف ٍنْيَعَضَوُمْلا ىف هلال هلا الب

 اذا ٌهّلاَم ُهَنَع ٌىِنْعُي هيفا اَمَو راَنلِل *مةىرشغلل ؛ اذه ةرسْيمَسَف وتسحب بَّذُكَو هيث مَع

 كوُلسب اَنَرُمَآ لثمتيل لالضلا ٍقْيِرَط ُنِم ىذُهْلا ٍقْيِرَط ' نييبتل م2 ىدُهْلل انْيَلَع َّنإ رانلا ىف 4ةىَذَرَت

 دف اني نما ا يأ «زىلوألاو 3 رخال َّنإَو ْىناَللا باكَترإ ْنَعاَيِهََو لولا
 د نالوتب نع ل رج

2 

 اتوب ُىِرْقَو ٍرضالاَن نيرا ىتخي بلعب مروقللت اًرات كَم لهي ْمكَدقٌوَح ُْمكَتَرَدناَف اطخأ

 ِنَع 4 ولَوَتَو يلا َبَّذَك ُىِذَّلا ثلا ىنْعَمب «ةزىقشألاالإ اًهْلْخُدَي اهلصَيال ُدْفَوَتَت ىأ
 ْوُمْلا ىَلَصلا د اَرملا وكيف ءآَ اَنّينَمِل كلذ رى نر در هيكل دو احلا 1 4 م

 آب هلل دن هب يحتم (:)ل حري لاَ وب ىلا ىقتلا ىَتْعَمَب اب (ءىقنآلا اَنَع دعي اَهبجْيَسَو

 لات هللا نير قْيَّدَصلا ىف لَن اًذهَو ىلاَعَت هللا َدْنِع اًيكز ُنْوَكيَف َةَعْمْسالَو ٌءايراَل ىف رح

 َلَرَتف ُهَدنِع هَل تناك ِدّيِل َكِلذ ُلَعَفاَمْتِإُر رافكلا لاق قاوم ىلَع َبْذَعُمل الالب ى ِءاْشأ امل ُهّْنَع

 هين» ىلغألا ِهَبَر دجَو َءاَعِتب كلذ ] َلعَف نكل الإ «09 ىرجُت معي ْنِم هع ِِريغَو لالب ِدَحاِلِإَمَو



 مااحب تنعآ هب 87 ب لكلا ةروس لس ءرسأو رؤي تاع متفرج, نيل اج ريسفر روم منيل اه

 َّ لم ٍلُعِف نم ٌلِمَتشَت ةيالا واةنجلا ىف تناوشلا ل ب ُهاَطْعُي امِب هم ىضَرَي َفوَسَلَو هللا َباَوَن ْبْلَط ىأ

 أ

 بايو رانلا نَع ُدْعْبَيف هلْعف

 ميحرلا نم نمحرلا هللا مسبد تاي آلا لت لاء سهيل حو روس

 000 0 لا

 ات نم“ اسم) لتاذ ىلاددا( جل ام ميرا وا تل لس فرطظ أذا دج لوو دلي رواوم لاي امن ) نور وركب سج

 هج ل كش. رابثطا دامب هزت قلو دوا ع دارم تدوك درعرب دا اورام 1 ) اهكا ريب واو دام دوار لس ل ( جس يردص»

 توز# هدا ورك اكس تدار ماك يكس فلط لور اج تروا رمد: ات اع

 تعاطاعساتركم كل تنج لوك ) ني شل( لاا ) نيش و اول مت قيقا لك تاج ثوم اسكت
 ركل 00 ا ”اكرتلا )ايد لاب فس ضتوس( حس انكر زود كسك للام رفات لوك واح
 دلل( نت قي تارةم ردا د تلوم تل لس( كنج )زج لك 5 تحارمرع اىتب اول( سدارم هللاالا هللا ال

 ىلا ىلا اكاروا كح ب وركن اءاس 2 كس( منج) زج د فيك محو ا ايدل تاب كت اليت دع( كبار
 رداتييابب )جسم ذدا:اق تما كشدبس ( سضيزود )كة اجا يدلل ووك بسج جس هيف اسم أذ م اكو

 روا( تسد اي تس راينا كس ترسو دوا تجر نم 6 ل 37 ةسار تي دم ل 35 ككل كلا قار

 3 52 2 ل كج اج تس تسرموو هوالع تداعب جاذبل) رداع تحن ل ضل لك هس داع

 دهس اهكا يدرك زعوككياعس ليي نا” صرب 3 انور لم لإ ىلإ يظلم لوو زا[ دنا هر( نزولا

 ل2( ىقش“ ىقشلا) كوج لضاد تن دب ىو لب لا( كل لوم قر شمس ايل اح ثم وك وفود لب تأ ق يارا
 الر لا داك ءاشي نمل كلذ نودامرفغيوتي م وروايات ( وكريم )

 ل رو م ا سوم فاو لب خر ذودازبلا_ ل

 ترث يرو كك نا فرست كل نا دزه مقلادهل رؤكس لا )جاتيد لاءانبارطاخ كف دمها ايدج(
 لب ناش كددعدفلا حربا قا دص تي 1ع - ا سابو هزلي يدان شا تس لش «وكش لس كس هس ءالكودوا كراكيب

 تل رت تر كل هدانا أ بج ايكواز [تتفو ىاركري رقوكل الب هس لونا كب مج هس لوم لذا:
 اك( هرب الي) سم سا( او: لاذ يلم الكامل ااه يكي كاف ةلاب ج2 كس ذب لزب اكناحا سانا
 2ك ٌلوجاضر لراكرروي ناش لاء !فرس ( < ايكيذ لا نايل )بلا - وجاي دم اءلزباكل ينس نا احا لك

 عنو كاع 7 لارم تع اماال طق يا حاف نك علم )ارب ل رو تورو( كسب ةدرك سو بال
 ١ -( اكل را تروا اجار رودس نر ذود قاس اا ذيل اكعد "لانا برلبوا

 قلاع قاتم سا كح ساس ان: ن 0 ونس دوج لج تار ديف راد مي 1 لاو 000 5. 6 00 0

 -ه ترف رطل راهنلاب_- ايد ل ىش يكفي اذ ليلاو دايس عن اردو " سمشلا يك ىطغي ىشغيروا_تس

 هادا لع -بقو اذا ا اجت ال فرط لج ىلا سايح + تاد "ل راهنلا ليسلا ىشغي غل لايع

 لوقت نون تروق ورعاك ل نجس لي دس امج روصت سو هد لوجدارمش قاتلا اوم م "امر 1 قلخ امو



 محاسب تع آ 93و لا ةروسم##هرسأمر أي 4 مترجم نم الج يفرش مب تنيك

 دكدقلارب س اج اينريفصتمسبك كل سا لين لاج لاي تاءاطع كم ل دلو لبي لا كتوبك ا عس لكم زاينناك الك سداح سفاشك
 مالكتس لاف“ كنان لان ا 8 روكي هس درعوو غتاولا قدك مولعم لام تقي

 ضد منار ل بس لقأد لبن كليا | لن ترو د رعود لبن لاو لرد لكس اج ثامر سك
 نمل بهيو اثانا ءاشي نمل بهي [ن يد ل ةنسا م ىرسنتلا و( لادم لضفلولا ف الضرب وجب لاكنا لن نساك
 لوب لس لوم لكن ايا تت تدوصدلياروا_ بس ايدج مى دورات اكن ولكل < ىررك أكل ايخ سا اروكذلا ءاشي
 ا اع ا علو

 لو كف اليخا قف“ 2 اخ قام 22 :بمغتك نق تيتش يتش ىتشاسجس مكب باو ىتشل مكيعس نا

 < لصف ىطعا نم اماف

 دج دارم ربط ركاروإ ىنسحلاب

 اد يؤارع تجب باين ناين عي رطو ان نو كل ذر نانا ماك وكوت نسرقلا رس هرسيسف
 - جني لافا ف تاك ايس كيك لك ماكنت - لاس يلارقتتسا نايك

 < كك قران اماهفتتسااب < هيفا: اهؤدم امل تلوح لصتراوشد ىرسعروا تلصتن اسآ رسب
 ناودبار ابن طوع لا ىدرستإ لك كال, راجل وقب قم ار ىدر ىدرت اذا

 ل لس رك لب اقماكس ا لب تبي ىرسود لو تس اافلا تح لج تي ألبي < لام لاي لاق تفضلي تايآل لود

 لق [تفاطاو تغئالب ل مالك

 ئدهلل انيلع نا- قيس ام لوم حررط لاح ات رابع ل مأ_جسداصتخا ل ل الكيس يلو ناك ىدهلل انيلع نا
 يقنع فوز ومتماكى عروس ورم نسم لابي حس كيارط سل نو < درك راشا فرط باج كس ىلّرش ةلالضلاو

 -<- ليبسلا دصق هللا ىلعو تيب [قرسود تيم لطابلا نم نسحلا قيرط نييبتلا انيلع ناس ررط لا تدابع
 وني دنتم ايه كاطع ني راد با جس ايد دق ل رو خ دثلا قل دار مرش لوشن ل وقبائل والاو ةرسمخاألا

 وكرفلا ناصتقن اكدلح دب تييادبا ذيل جهلا لكوج كلل اءك اين دو نيب دمك س بلي إي 8 دازم كى ارك وجا ركزوا باوثاكت يار
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 قاف نم مكس انج موتي نس صحت لارج اهني لو تلح دم كل يضع ىقتاروا ىنقشاا . ىقشالاالا اهلصسبال

 اب -كةاجاي لتي ماظل صح اتي كك كلذ نوداهرفغسو تين ايد كلب ا راذكف رصاكة ساب لش رود
 .وول بنت درك ف اعم_ركلاب ون مومرلا لوك صصلل_ رف اكموروا_ تس دارم ىدبا لوغو لاب كل كساب كلي وانت كللا

 لكس ع لمدة ساجايلل اهئ رعب كسازس_اكومرلخاد كس كس تنودورق و7 لوم لاعما زمر يخبر واد لبنى اك اج لل 0م

 ركل عب تا لانو نور ةسركل زر خافي ديتقا 2 ناد هباتطمع انمرفاكقارصءك ىقشا
 لخاد لاو دلي - لبا رملخاد قلطم دب نيل نا اه كف يزور لكل نالت

 0 ل حارص تكس موه اهودس لكروج ب خ خلا ردم دعانا لع نا جس تاو طل لل ال دس اري رمي أس دارم

 بوم حك عكرمة وون ئاوو ع اهن ت 2-1 د ءاشي نمل لوك 5



 ماصارتعيا ليلا ةر روسي لسعر كو داي 2 متت, نال راح رست ورم نك

 0 01 ت2 لاعتس لع كس لاي لدي حا ىتؤي. ىكز تي

 . هللا دنع هب ايكزتم ىاهسس ايكرايض اوكا ن#ٌرسخخ وا ني لر تيرم اقروا توج لأب ارع الص دلك
 نكي هتمعن ةافاكملال هبر هجو فال هلام ىتؤي ال ىاجس لتتم فذ جس اح ءاغتبا الا

 هجو ءاغتبا لب كئازج ءاغتبا كدتيطعا امر تك وم ةركل ا وان كب ص ارفروا لو تنس ا. ل لوعفم تس اهب رز

 رواه ءادشم اي حس 0 لي ةخ ير فم سوم ةيسدمار قلب حس ملكى رواج كب تأ قاع هللا

 تر عطني كل صني مالك سد صرخ ابيب كس نا لكيلا سب متل ننب لاب

 50000 هس انج ان دايز تب نومضتثاكل أو ةروسروا مو عروس ا :ثناب ا طلد

 ناايباك تما زاب كن لاروا لامعا لب وفود لإث لنا ذ بيير بيرق لج وس ل وذو وردك جس اتم موق سسس لج اك يكن لاب حس

 عبرا ل وع

 هناميا ىلع بذعملا الالب ئرتشا امر ل11 لاو اونا ناجل اسجل ىز رضا نإ لاه لون علا

 قرت امم هذقناف هتدسفا تنا لاق نيكسملا !ذه ىف ىقنتالا ركب ربا لاقف هنامبا ىلع فلخ نب ةيماهالومهيذعي ناك

 هقتعاف همالغ ركبوبا ءاطعاف تلعف دقف لاق كبطع! كنيد ىلع ىوقاو هنم الحا دوسا ماالغ ىدنع لعفا ٌركبوبا لاقف

 هل لاقف مهقتعيف ةفعضلا عاتبي هنع ِهّللا ىضر قيدسلا ناكو هدنع هل تناك ةمعنلا ىا ديل كلذ لعف امنا رافكلا لاقف

 نم ىقتا هناب حيرصتلا اهيفف اضيا ىزوحلا نبا لاقو ديرا ىرهظ عبم لاقف ك رهظ عنمي نم عاتبت تنك ول ىنب ىنا هوبا
 نم لضفا هنا جتني لضفالاوه ِهَّللادنع مركالاو مكنت : هّللادنع مكمركا نا هلوقل هللادنع مركألا وه ىقناالاو ةمالارئاس

 لوق ىف قيدصلا ركبابا ىنعي ةعمسال و ءاير ال ايكاز نلادنعت ؛ وكي نا بلطي ىكزتي ليزنتلاملاعم ىفو ةمالا ةيقب

 هعمو هلوحان دقعف دقعف ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر اناتاف دقرغلا عيقب ىف ةزانج ىف انك لاق يلع نع عيمجلا

 نها هناك هللا تل نق ىلا سلا سنار نزلا دج نو مكن انو قاف مث هتيصخ مرد كار دنت نكس 2 عم
 نم لاقف لمعلا عدنو انباتك ىلع ثكمن الفا هللا لوسراي.لجر لاقف لاق ةديعسوأا ةيقش تيتك دقوالاو رانلاو ةنجلا

 لاقف ةواقشلا لها لمع ىلا ريصيسف ةواقشلا لها نم ناك نمو ةداعسلا لها لمع ىلا ريصيسف ةداعسلا لها نم ناك .

 ىقتاو ئطعا نم اماف ءرق مث نورسييف ةواقشلا لها اماو هداعسلا لها لمعل نورسبيف هداعسلا لها اما رسيم لكف اولمعا
 - ئرسعلل هرسيتسف ىتسحلاب بذك و ىتغتساو لخخب نماماو ىرسيلل هرسينسف ىنسحلاب قدصو

 كس ودرج تس اروا قاد ل زج اهتعروا فلك هدام دات ارى رطل ليي ايد ليل او .......:6 ررثل

 ١ - لب فلك رص اهتم كح نااروا رو اهشنم قيل يشار 0 لي داضتم مب ئاسوراغأ

 إب ”االظوك داينب اج نم ليذكس لقد جس ميا كي ىطعا نمام انف: +: : لإ داينب حراج كس
 م تءار كير وا لادا وق وتس لودنب ل لاروارثلا- جد! شاجعس ل لاذ تلد كي كلا
 مانت كم الس امل هس رست حس دات ح كر ران كدت سن تورس ل كدت زرواوجارغ فوت ل لد كح لاهسرسد_ت#لل يرق



 ماجر تين 1 486 ىلا ةروصر ل بأ 3 م22 لج نال اجر سطل نو »رت نان

 ريح أر ءروعجولرفلو كرش تيرج د 00 اقعواوت_ ب اناناس لدول تا لم

 ذب ىو وظل تاغ ل تاس كس روعي لالا إب لامعا كتتنا حررط ىلا حك )نايا ترخو كلاسسد خا
 ماقم ا و كل كب 2 نا حس 2 كوع قطاع قر نال سس عاق لان

 -ك لي دايزاب لش عنج قا تدار

 91 كس ىم كار شر وا ترطف ىلاسنا هوك جس يب بلطم اكسو ناس آكس عار 0 :بلطم لل ومن ناس أ عار

 لفرط م تساشدإل اني ليج انلج ركدلس ريكروا كسك ق ورب ذرب نيم ع لش ناو ء محك نيس اوكن اسما لعب لآ "اند لباطم

 58 هتساتاتب ع < لاجل ىارسم تلرتمور رقد وا ف 7و سس دأب دس” آش قبس حس كثروا تام

 2 لوول ىدبعرب لاف حس ل 2م قطف كار واهس جي تس كول ليت عس سوكولروا وب اترك لف تسد غ تس لأ

 لك ورصد دوا اتبر نسوان اكاد لكل نيت فرط ىلا لد ساما اعيد هس دكت كر دقو ةفعس ركن تنايخ

 لصف اك انياوكتءار ىلا دو بج كسي بلم اكس دتلوب ل كس كلج ب تار ناس آى ارواج قر ماقتس وت ا

 كدب يلا اذشلا ام درك يش لإ دصقتر يسري لا كل أكدوا كل 1« فسلم لاما فس
 كش رك انكر وا لي لل 1 ل هاد عداد قلو
 تع ذي زا كعك هب رودس قراري.( شل كس ذو زوما فطام نا ياس راكب كاجو

 سات الأ سزوا لكمل قة انيس ابي مدقرج راك ردي وسوق ن__ركادا تاقدصو ول ز_مهط_ ناوكسع ال

 بيا فرطرب ناطيش وا لوم مولخم فاكر و اوشووك اسنان ونهطعي حس لس كر ايف اول اد ىلا كح لي مابا كن
 ساانم 2 رس ىلا احس فرط كادر اس اني عدنا تعبر ل 1 كلك رب سا ا نانا بج نايل اكن الكس رك كا 5
 به اتاجوم ناسك كس

 دو وسحر ا ا لخخب نم اماو...----- م اينااكل

 ها سل رقما ل نقيل ل را يسلك ع يسب

 0 قزم سس بج كس ل ملي < اناهب دي حررط ىك ىلإ ب لوك فت
 رول شم كا دظ كس يب بلظم اك اين بس وانتا دارج لص دوو مان ترش السب كس ل ماك اتي ناني

 قادس لوم الغ كل شيا دوصتن عل ا كسا < اتركك كس لودت اف قدام ظييساودو كيت قداس. انرك جو ياهل ل دييشوخ

 ىّوتل شيال م < اتاج ثوبا ورعد كس شااددا لقبك دوم 8 هي رقم كف اان لاما نط
 راكرش اروا- < لاموم بلس قثوت 143 < اتاجاتم تتروا كت ل 11 ا تاج زوم نير فرط

 كينم لع لويايماكى دا لانذل ىدايند دج لاو كج ب سا جس جاب الج ايك فرط قالا كلا باذن ريتد ©
 تاشباوخركذ ةلرورص لالخ اروا < ان رار ادرهنهعس تمحو تلح تفاارثب تايد» تنفادصتس ترطف ىف! تتفوربب نكي ابد
 ل ل لو كورد رداد جانا ال تويتر اتم آكل نو رظأ ىلا وو يرط نا باتجد ا لش كسر "رو

 دج لات # قتاوخ رش كح لس لا كبي لد تس كا انك تك م داك ءاروا حس ىلاج ون ماع ترف سس شالك آن تح انتاج



 ممارس يأ 44 803 للا روس سهرسو را 2 ث”ملص نبل زجر ميرو رام نيل اك

 - ل تك نري زتدبول ا لكاس كس سالي -قئر لين
 تءارك للملك ادعي بلطم اكذب درك اس اراك قل ارو .....: :بلطم هني دركن اس مانا قراوشو
 د اجاجوم ناس كك لتاانركى دب ليث تاج لحكم ساس اورد كس لاري دواس لاج لاكي لس حس لا ل نع ب
 م[ كس هذور زادها ةر تليد نكاج كلاود يس قوم مولعس ولا تاك له ةساب هل سد مئارفباهسا كس ىلادو

 سا لل كيلوا ناسازك سى دطلا تداعل شت كمر شاب شاش ل لودشع» ىلاطيخ ناتج انتم 2 راخب هس

 كابر ءاطع نم ءالؤطهو ءالؤش دمن الك_بتسا داير ناس آول اك كس لارشا < اترك ايظفاروادني وكوادر نك
 مي تلودو لاء لس قش هنع ىنغي امو هل قلخ امل رسيم لك ايكاياررفواشرا ل ثييدع اروظحم كبر ءاطع ناكامو
 كس راسروا_هساناجرم ل اصرب ور تيان انا 8 ةس آن ماه هد-اهتابروهاو ريال ع فرط ترن آي 2

 -ك لبن اج لارئاديت س زج كت تررخآ دللي تررخ 7-1 اج نددت يلا لرب اناج ثوب قون اء اسكس تمرشكو

 ادلب -اهكر لري اذ لاا ليج اياتب وكن انا فس هثلا بج ئ“ ئدهلل انيلع نا: : م اعناروام ان اكرّقلا
 كل كس ت دبو كيئوكى ظن ثق كس تسكير اول #دللا_باارغتسار نا اظفدوا جس تا وار الفا كبس دال فاص ا فاص

 ايكمارتروا هس ايكل اط ؟ ايل دب ردا ايل سل يدرك اياك ل وكل وحكي زج بسر ايليردم كيسان - ايل يجوب
 هولك ماك اكهدنب قليب با ؟ اج نا: ناءرفانوو تس هذ ايادي طاس وكول وترا زكتس اطادد كس ركر ايفا تسارانوك

 ئلوالاو ةرخآلل انل ناو- هاج ايل  اتربدجتاسلس لا قف اوم ىا لبي تان آه سدكر انتفاع اوك سار لاس يم ليا

 مرر اس ليج اب حس تسر دقو تق هس دام نانا يلب تلا كلل ىلا لن كك اقم وانو لكوج شن
 ني قرف لاك تيكا رول تنيك رام حس سار اك 3 نااصتقو حفل انا ارا همت وركر ايتغا تمار اك ٌلارب اكاا هار كت
 د لاثأعل لوكارامب حس لاول ولم تسار ءاردوا هس. انلسؤمب يك ارامب_<س ناصت اذيااهاببت ونس وركرايخنا تارك انآ
 ترث رواه ساي دامب كو ذك دم اي لامب ك لال ل دم كازا دولا لكن ومضلا
 -< سوى اكل الش لوفاة يسدام كس م لابادخ كس قرت ك

 فاك يدب بلطماكتمع نما ل < ماكر دامس قمتي اهنروا_جس راكد امس تنكب دب تم اه اهلصيال

 تان لالا لاما ّلاجتاود كس لوفوددللب ست حس للا لوك وسلس ننضوم لئاكر وا اج اه دن لع خر ذود لوكا وسكس

 رادرهن امرفو وراد افواك ل وسرو قلاب روط ل امك عونك روا بدا لايك لاسر دل نرطو ا نود انت سنك

 وبل اهمرو تلاء كنت كح ءاتنيجتوكازم لا امسروا- لعب لي لك لا وراوركه يي لكي شياو راوركعسرسود لب

 ى كس ركن الب ا لاري كس لوب لج سس حررط ىا ىك تارت يلا جس رم نب تبا سيق بكم اك تدانب ل
 -<س انكسركاشكب ل ن وكس كس ايدج هووس ل ضف ح1, رديت اكل دع ىف اق نيب ند ب ايح الف

 ع فر كرست علو لك - يل كس شر فوووماي رك عررط ىلا رك رخام نتي .ىف رعيهلامىتؤي
 ا راثلر رمل انت كى توا دغ دا دروا لك لا تممتر فر صرب توج سئروصتل ناك .لدباكن مح اكس قل. تس انو: 2 سة دولا

 ركز يتب لابد وك جس درلوم قروي رورض انو شك قل ل ةوخرور سس اكتر نقي نتي



 2 ا ل ا ل ّ عع ل 1 ع نوع
 ماتا | 48 8. ألا قرع سه سر تاور 0000 ا

 مول نى هرخأ طاح يدب ناصاكس اك برقا نك اك جس لدكتم اضوودإيزروا لس الغتس قرأ

 كس نا ترمي لد هوك جس دادرك كالا ترخ ىلع ني رتب ل ملا لعاتر كسا فرعي لق

 تب رخو را ئر 0500 لدار 1 ارم ط وشمر 1و قر ا روز 2106 فل 5 دة دلاو
 ل 5000 35 0 3 5 3 َ 0 0 20 1 رش م و 3 م

 بيا ني كح وج يق“ لن وود ل_-اضر ىضري فوسلو هللا دنع ام ديرا امئا ا دري لولا باوج اك خ؟ شح هذاب تن

 كطعب فوسلو” نإ وكان اجومب شخو وملك هس دوي انج اوك املا بس اهدروأ اك اجد يارس اشاد

 -+ قرأك اجه لاكناكتداشب ل "ىضرتف كبر

 نك . يح وصقل نركب الل لل تروس سما قرف اكم اينو عر انن كس نااروا لوتسار فلوو كس ل ياما : مالك ص الغ

 تاكثركو 7 ىلالغاوو باير (لسروادبج و دج قرب ىلا قتايكب وج ل اينو نانا كس اب راج اي اان فت ١ 'ىدرتاذ'' تروم

 تاب تايدوعت لق ىلا وزو نه تراسوتس لقى لح لو ةركاوب فدا م ند تاتي نفي

 قرسود دوأ- أع + لركن امى كنن ذرط لاف ليا تايم 8بلس لوم زارلا را كتل عع كس ران ل ١ للا

 قريتي دا ىك.تارغ« سكر ل كس لجاشر كدا شن 7-لا قرى اكله مز زرط فلك لح صوص

 لن نتا نابي اج ورك لااواعلار رق رضروا كاس قرنا مح تالق لالالا امر واس كر ايتغا

 واو 17 كش انياوك دش نرسم ود وج ني + لابو: لكش "قرب دوا ناسآ َ
 ا ا ل ا ؟روا نس اجوم هاورم بس تس كَ ًاراتروا

 هد نام ىو وه سلام يسال يك يدرك موك تاب كك يروا - ك2 ايوب لكم كسروا ناس أى دي ك- ع 1 نامل كت لابي

 صا هس مورو ةساج هر لي -   آماكدس للا كدب لس فسرمدل ا اج لات سكس يا لير تا

 سل ل يش دوكن لانا لس هلا( 1)- لج قل آب رفنلإيب لق نيب تي رطل روس ل ءرث ارد حس ئدهلل انيلع اناث

 اكن وأود تر آو اينو( )- تس اه ديس ساراس وك ل < هالظج ادددك ايلف يدم ةييسادللب دهسا ذو كر 2

 جس دوجوم لاي لح ل 1 د ام ترخآ اب تحاي ايند + وج ماك اراه ركل ف يد جس هللا كلا
 تادخوج نكي ات لوم قلبك ل ىلا كس زوم دم حس تيارم كدألا ولك لنج[ ت اسيلقت ىلا تنك رب رج( >)
 ردوا اكو يار تس لا بسر اكن ا اس فرص لع ىل وصوار لااياجي ارطاخ ىك وون كدا دا لا

 - ساجد شوفو مل كس دي ا

 نكاد ىرسيلا هرسيو مسعلا نم هافاعو ىضري ىتح ىلاعت هللا هانمعا ليللاو ةراوس عرق يف. 507

 ( عروضومثي دع )-طكع زاو ع تلوبروا وفك لكس ادا اوم شوو ودل اكس دانت اثنا ا اكتم + 1-07

 را 2

 ريسيم ىل اك ثيرص_تج منال ةقروا قف لك شارا وداد ل ماما لحم ىرسيلل ةرسينسف 00 :كيبأ ولع دلتا اطا

 تيم كنا هل قلخ امل



 حارات[ 4 3" ١ ىخعضلا مرو. + همرإ ماس مق لج نمل اج هس” دودج نىك
| « 2 

 ووو هرج ريك يف ا يلرثَك كل الويل ةرَطَع ىد كَم ىحضلاو روس
 م هللا الإ هلال وأ ربك 4 0 ءاَهَدَعَب ةَروس لك َةَمِتاَحَو اَهَتْمِتاَح هب رمل

 ,ب مْيحّرلا ٍنمْحّرلا هللا مشب ش
 دَمَحُماَي َكَعَذَواَم : كس وها همالطل ىطغ ه8 ىجَس اَذإ ٍلْيَْلاَو هلك رابنلا ١ لَو دإءىحضلاو

 2 قوي طع شبح نع خول | رخأت َدْنِعَ هامل لاف تل اذه َلَرَن ٌفْضْخبا «-عىلف اَمَو كبَر

 َكِيِطْعُي َكْوَسَلَو ايدل «مؤىلؤالا َنِم ِتاَاَركْلا َنِماَهِبِفامِل كلل ٌرْيَخ ٌةَرِجالَلَو ُهاَلَتَوْهَعّدَو
 : طال اذ مَلَْو هيلع هللا ى 1 َلاَعَفِهب ةمؤلئضُرتَف اًليِزَج ٌءاَطَع ِتاَريَخْلا َّنِم ٍةَرِخألا ىف كلير

 ىأ ريف ُماهْمِتْسِا كل ُدِجَي ملأ ِنْييِفْنُم َدْعَب نْيتبْثُمِب مَسَقْلا ُباَوَج ٌمتانِه ىلإ ر زانلا ىف ىتما نم دَخاَوَو

 تلاط تاك مع و لك لأب «ءاءئىاواف اَهَرْعَي وأ ِبيَداَلِو َلْبق كيب ٍدَمْفِب امي ُكَدَجَو
 لما ص ع

 نيف اًلْئاَع كَدَجَوَو ايلا كاده ىأ ««ؤىادهف ِةَعْير رشا زي نألا كغ كن اقع لاص كَذَجَوَو

 نكتو ضرع ركن ع ىنغلا سيق دليلا فز قرط وقتل تيدي قلتو ةدنغأ ويش
 لع م

 هرج رت روما اناسلااماو م ِهِلاَمِذحأب كلي رالف ميلا اًّماَق سفنلا ىنغ ىنِغْل

 ُهَللا ىلص هُرْيِمَص فِذحل اوُربخأ هووُسَدحف هع را كيلَع كرمان هر هرقفل

 لِصاَوَفْلِل ةَياَعر ُلاَعْفلا دعب ف حو
2 0 
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 ميحرلا نمحرلا هللا عسب تربك 9 كلاالا هاا 2 تامل ومالا اكدعح ل لس ريك



 اجار تمي 1 4 9 ىحضلا ةروسب# ءرسُأوراي ش 2غ ؟رلج نمل ص ريسفنحررشو مج رض نارك

 رار جتا ردنا امامي ) اجدع ئراطهومكب دبا تاددوا( ع دارم نادادولاي صح ل وال كنور ذود جس م

 بج تسر ف وقوم قو كتزور هردني )وم( اخ )اوم ضاري هورنر ولا زوجي ابيب آن(! ريس )مل( دلي

 اجرب سبات. 1 يقي ردا( لوم لزان تع 777 نارا ناار لاذ برك را انك
 المج ذي سب ترخآ تن عد ازنا لت نانا ا ايد تبن ( تطال نشر تر

 قا ىلا رم كبس ود لك و تنفو لسا لايك شوف م يلع للا لصوت )كس اجو للون مك( لو بيعت

 راب لف لايك( اوجارول مبا دج رك لاهي دعب كس فس كن ايوك وزب تبشوودعب كس لويفضو دة اج هد لع رود
 حس وي كف اجوم لاقت اكدلاوك- يآ يدعإإي ليي تس تدالو لكس آ ) منكي آ ( اياب نال جس قيرقتماهيفتنا)
 بار لج نس تديرش ىلا )يابت دك يسآ ف هللادوا( رك انجب لاي ك- بلاطولا تب ل بكيس )يكرم رف ناكر د
 تمي )يانب ذايب بس وكيس آر يروا ابي( بيرن )راداتوكيسآ ف للادوا( ىف ٌلامنجر كوكس سآ ) تت ييارب رب( لن يآ
 ف رارلا لسا ليم اناك قداي كن ءاس قرادلا كيس لم ثييدع-ي درك اووي دس كيد تع اق آرب ذك هرضد
 موت كبر ذيادوا كسر جن( تو كتر كس )وكل اسوا ( ركل هريغو لام) تحت قر مما ذبل( عسانغاك
 وو تس رك ياعد كت ايآل صا وف لاعفا لضننروا نب. ر تس ركن اايب) تع ابد تس كر اهيا لل لس كس هرمي توب )
 -( لإ عار فرط مور يلعدشاا لم ضخ آوج ل قكى ورك ف ذم يري

 ذ- يآر رول تش دمحلا هللو ربكا هّللاو هللاالا هلا ال طظافلارب كسر بكر بك 0 نر

 ١مل ىحضلاو كح فالتْخا لمي لا كيبن ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تك رت نالت ارفق ش ماما اب

 2 لا ب ء.اجايك مقوس ا ليج عرورش كس سانلاو روس فقالا لع لا عررط ىلا لب رخآ اي اج كراك ع
 د لا هين وود ل اروو ىلع لا حرر كا ساجايك

  يكاإي واس ىلاج يطمن ناد تو ساكس كل لاي يضخ لاتفو لاروا تدواك 2_2 ند ىحضلاو
 زو نكي هت كك ركل هرجكركراب لطلب تعكس نار داجروا وم فرشلي كم تتفو لسا ماسلا يلع ىوم تطل
 اولها لف لب لمالكي .<س.ايك كرك وكت ار دي لع تدوم لبيس لاروادكن د جب لع تروس لا اتم دارم يأ

 وفا نو سل ل ل و نفود نار ار لما ل لعب ساروا هس تليظف

 رواايكد جي كذاك تارك ىلا كفك لاح ىلا لي سس فس ناهياراا - لن تاب قلت وبا ترطب تروس
 لا باباي الو كنان كل نا سور نالفازاال ل اهل نا ناو رتل ف هزار نرد

 اسك زم تكي ل ذل كرك ار ا كسل راع ع دل كير ملا 2 اتت قارب
 تاعك طاشت اهرورم تلفو اك عيش او زن - لو ريارب كس ماع راسروضت ينتاك اريج جس بار كس اصح كيا نت لشا

 < اجو مكس دورس لادورس اك همك هراملافرظ ا وك ترو تفواكت ار

 ويفي وكس ع 0 ليوم كر رشم قت اوجس رحبلا ىجس . ىجساذا

 رط لكل وعفم ف احس كضفبا رم ىلق اهو لج ىزاج فرط كل دانس كت < دارم انانماكت اد لابي - نت كس

 _ تونه تمي ار كل ص فكرك < ايكدراشا



 !اانارسبأت مب 1 < 81- ط ىخضللا ةروس »رس را 00 لج ناجي ارشض

 نيب لاو قكن يمد ىلاركروا سلبا هك بي لج ل دارم يت ورخاروا واين دس رتب اني دارم موحش لا كل يطعي
 هك ريع نو هلاك جس لت مال كيطعي فوس تنال ىادهتس فوكو ادم هس 2 اع امال لش فوم
 ْ ع در / انيك سدي باج لو كس تنوي ل فود رت انف رت رواديكا فرك امر-اتوم ليتل وريف كس سرج لم ؛وارب

 - 2 اجو زر تس تحلو اوك كومارون رورض ىلا مر

 -8 سس اجوم لاع سس لوعفم اميتيوأوب تود هام قحيج ورك نيل < ىلا لوم من ل ملكت وجو فكل دجي ملا

 -<س لم وكاد لرش باء ىتذ قاحسا نبا قلم ليي حس ثمدالو كيس ادعس نبا لوقإ ترافو كدج ام دلاو كس ترض
 نع لدرس 2 لانسر دنواول[ نقاوح عيورزوز بكار أ

 1 تار كر يدتا نس مشرك تكي ضر كد« لينك ب[ نيك جساس الاض

 تقسو يب نحمس قار دك نين تس 1 قك ب يل رع كس الاسض_ كف امنه نس لير جرب كن كح لك جس تاء يأت
 ليك ةلاض_ايلذن ل( لإ شمدود نينا يقياملا سد ن ك 2 لكس ةسابوكروا لإن قتل سدا نار

 د ى ةلو نيو لفي الج كش قئاكح تاظرداجس تاب لوبا »اضاف لاخي تك وع
 لوعفمؤ تك سري انج دعس لات اب لب ىلا ل ال بوصننم#“ رهقت الف ميتيلااماف

 < اننج ف هذح مرش م قم مماقدعب 0 يطرش امالكوك س1 اف ل باوج كس اها كبي تس الكب سج جست مدقدب لع
 ونا كس ملاعق ب لا, كس لوم ل ب لن سراج كح بترمري تالاح نا ماك | نمت اكس رك ايب تام نمت كي
 كل لا لإ هك كد رودود فيلل كش لك ياك جس قداج د تعادبو(ينآك - لاس تاج هكر جتا سكس ثيؤ كن
 - كد لور شت زرع لبر هلتالفتأرآاياس م قدا دا سمت ب

 لئاسلا مك سس اررفئلصروا ةرحخالا ىلا انداز نولحي لاوسلا لوقلا معنهسداشرا ارا نب مادبا رهنت الف
 بلبل ىلا

 ومشي تاركا فوج التجسير رووم وفك لأ ةروج جس بس ازم ل 1 شكا تقفي دق ثدحف

 تس دايطا |« وتم كرش تكرتو لكى دئذ كأي 4 اس اجايكل وكر تقني دهرا كوكل وسر ثيداعا هس رب

 - كح ومراكورج كسا 2 تريم مارك

 ريت اسكس نااونكى كاك عرورفو لوصا تاامب لت ئئ ربسعلا ىلا ىطعا نماماف تع آى ليبلا_ ةروس............:تايآ ]بل
 خضاب كا نابج اكن رق ناءاضم مات لي اوك تي اهو [يرط ىلا - صب 1

 ليس اكت لاسر ليأ لج تامين داني ىكل صفت فكي كن ياض كس كك الا روع سس و قدوس عصا
 خررط كا جس راكم احا ضب بسس نمل نلارول اكتم اعنا ضب روضت ين سا سب ل ىطضاو ةروس: لما نايب اكن هبس
 كيف نايدووكس لآنروم جرو لكاتم روسي تاظاخ اها ةنايباك تاي زج لئاخ كت امهم الضب لع لونروسم ان كد

 كس لا هس رجالي وو كشر وس سا ايكوم قمار ارضى مج كيا ياكل قروس رن[ كل ىلا ت قب تيثح نر
 بارا بجلب ل ودل كرد د دقيقا نع دع لود لاغلب ل رو ع حنو

 تب” ”ايد زوجي قع لوم ضار ان ل مل اعت قتل ات رول ا نق ادن هرطخ ويسآ دن ثم كدا رس و قوش



 ااا رس تسب 5 ,: 1 90 ا ىخضلا 37 روسو 1“ رست م 4-2 متت لج, نمل اح ريسفلجر رو لج 2 ننام

 ( 03 7 ىلا

 م لئاروا ترد كقول - < لحال ما ايان ل ؟روأ «م لان تامزع 2 78 د لاطدب راو تس

 ناسا - تشادرب وأ ىو داي ردا قب كر 00 هيكل طرق د م ل تر ال

 ايكوم راجل سا كو حر رطىك شراب راصد السومري ن_ايلأو:

 لاق ىحضلا ه تغلب امله ىكملا هّللا دبع نب ليعامسا ىاع تأرق لاق ن ناننيلش يبا نب ةعر ركع لاق ل

 ثلندب درمأف سايق نب' ىلع رق هلا دهاجم ربخاو كلذ ىنرماف ريتك ١ نب هللا ديح ىلص تن او تيرا ىلا

 ْ ثكنذب رماق بعدا م 9 ىبأ نم ريجا هنآ سابع نب ا نع يحلل و

 ىلا مهالقو هعدو هبر ناكل شك راف ايد ف وثوم يأس كىقو ككذور لت ايي ردش اي هراب كلبر تكلعدو ام

 اها..ه لح ادي ال تأ ديد ىسحر نم(1)ث ل و "ع اورد ل "امك .؟! ىضرتفلوب 7-2000 1م تاع
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 1 نم دع فس ناطيغ ل ا دش جسرا راشيل "' ىف ىنماذ نه لحل 8 دمحم ىضري 0 رانلا اددبب

0 0 325 

 هديه رس 2 5 706 مهد د رسل . # كر
 اللا يق كسل كدت يداي سلوم للا انتم تع 0 نور ف" ل ىخض م 180 (ىرش قل

 0 ةوروتي للساكيف م” باعدوام_ نب لاجل ست اي بسب لم تءاد- ع كس ناو تورو ىلإ ٠ ان ىحجس

 لا لل "ايل وم رحم هاي ذاك تو# ةفدعإ كل ذم لزانرقاةروع-قد قراط تفك اقام مور اعردتلا ل رشا للا

 يآ دك #د ماك كيب” كك كح قوشروا_ب زج قر ا- نك لاك ىو لوم ضي ىلا تدق

 00 تن 00-1 نا 20تاآ رثدملا اهيا ايل 1 ا :ثروا هر ط#»

 ليما تن روعر اين ان كلتا لد كح دن دا تن - ار ناد تس جو ىف راي تعال كب ني و فاووو كارو لكا

 نب ا لف [ا ووو يمنا زر الق < شل ذايعلا! كيس اا ى وب م لكس اروا كوبي كابالا

 ا! ارجاكادحب كح ىو لكيلا فوتو نس بأ مكتفي م: تايلول
 نلوقت الوب 50 دوسي سايس د نب دوارظفوسس لايخاكس 1 !افورعو يآ اسما ! اد لب طمس دعو قوم لن 53

 كت اركي 2 كريس لكي كح م تاياور نتي لوم لزان هللا ءاشي نا الا ادغ كللذ لعاف يتنائاشل

 كور المرايا اة آيةس1 خس ما يعمر وجسد لع آكل ربت حس لاب داؤب ليك
 - ايكو قراج_لسس

 ن1 اج تايل ايلا ذ زاك وجاوفاروا نويكلف لب لب لاك 50١ : تبسازم لبث كب اوجروا مسن

 كسرفك نامي م جوس د اتم لوغو تافلا# نا باك 210 آركامكح كن وكس تارا
 0 كي اهتاراهسدعاو 2 كل يآ غراعرفنا ن اسكن ساوج دعب لس ن_ اهرب كج كاعد

 لبس ىلإ نيت نوع كتان نو هحررط لت اايككي رف كل ساد ع قوم نادل اجرجسد للكس ما
 ل 1! جلت حر اصم ذب ى“ عراطقناروادمآىقورب يآ رطل نه قس لاب ل“
 عدلا قلد كن ل رطل ل سر كل كوم لا راناث شرواك تماط كشف



 ااانارسبأ تين آ 4:9 ل ىحضلا روس“ سودا 32 مترج نايل جر يسضتجررشو راج رت نال

 قو يرط يا ةساسو# مده زان ركل ساحب تمحارو نولس نانا مكذوب سك انآ اك تاردحإ كس ند كل ا هت دال  اسنا

 ان اكن د رطل لج بش نول زن قو تن فيس ناد لات عشاوربوكل اب اصعا وجر ل سلس زج لتقوم

 حرررط كا -اوئ هش ىصمالاجا اكن ادد ك- تارك س تدب اكاد بس لال بو كان كرا مآ[ تروا ىدنهاضر كفل
 ايل دنب» زاورد اكو با كل كس شيك رواعس ل ران حرم اد للك رآلهتس ينتاب يكب تس نسف قم قوت:

 هلا ديرو قوي اًكؤتش تب هلاك الل دنت امورك اق لني وألا ايانب ب وكل تن فس دلال س يول بل طس اكاد
 -اوبب شا رتعايىلات

 اين هن انو ضار اناكد ثلا لش قو تس رقم ىلوالا نم كلل ربخ ةرخالل و... : راس لرب كالا

 8و ا كاب آمل ل ”ثع اب اكط اطخا» لتفقد ي لن بس لكاو عفرا ليك تلاد لبي تلاع ىدعب كي آب ؟ نم

 قي ول ا ع يلطم رايد بتر ورعب لي اطحض لع لين نجد جس ير ذم كراراو

 وك اروا نس ترام خش مال ليش توم مولع ل يكروررودراغ آه يلايماكرماظب راك سات تنالاحروا فاي وق راس تس

 دحإر ب دعس كانباتو الد تي يني يآ وهن ناشي ب بآرك ليو جد لج ولك لقاوج فرط كك ني دامت

 مكس تياود كاب ن لئن انج - اكس اج اله انومدنلب ماناكيآرول اك اج الياي روف اكمالس ا - كم تب ارتب سدود ليبي ددداك

 تس لد ل ىلاو فون لاحول سما لربما دنت سهم: - ليد يم تام قف انتو ساس هس ريتك يار فواشرا نس بلآ

 دودج تىتايند تعفر_ل اوبن مولخشيس لا_ جس رتب لك تس ايند كس هس دابة ترف آل يامر ف لاقت تبت لوم شرخ كدب كن

 - وم عتاد ظن ب آمددالوا كراس كب حب - بدات كتتتسرف [لسلس اك الكب 5

 «ب 1و ؟ قمل نيد وجتركي آرباففؤث قايطسعسي فوسلو...........: راب ىلا |تاداحناري روض
 ناهيك تينا راني هل لب اجو نممسروا شخ يآ كا .ارفاطع وتقر ا كت رغ اواي دوك ار اكطدورب
 0 آبرع لكلا داس لب ىت كرت كروضتين انج 0 احومرورستهتس لق ءاطغايس 11 دوو ل و

 وكول ا قاد اي ايدو لا ركس ىلا كنق اطوجا- لكم حماس نو اقروا طياضاب كيأ ناش ظرسيي داب لبي لع راحيل

 تييشتوو تييمباج قلي يظن كا لب جراج ىفامنا كرو - تك وم رك قلد كس نادل كلذ للكل تع اطا ترس فرت

 روا دقي فا ءيددل ملل 0011 لن كر لاووخ فر صو كوب كدب ا لم تدم ليتك سانا ف رسم قى ذب لوم لو كيا ب
 نر لع اينو مناك آردا كس لح تلج تيارا نا نا شوكت وك اة ان ف اه لا
 داشرا اكروضت_انكسرك ثول اى ثروصتل اك صنى اكس دهكي وج لي تاغ رولر ف تصترموكيسآ فس هلا لم اند يي ايل
 -هسد لم رود قدك يااكت ما لل 1 ف كبج اكو شت رتل

 وادي مش ميج لإ نابر تحس تقفو سا قم نك امين كل دجسي ملا............: جف كم نس اتمرم لم لومي
 -كل هك اي تافودلاو كس يآ د كي حس تدالو كروضت ؟ايكى ل ا يد زو# ب آكلات

 للم سه ( بلطملايعاداد كس بأ نر قو دلاو ليرم كاس دج - خال فيرثتركن ب من ل اين بآك ا

 حل ولورا طا قلتو للاخ سس بآل اب 2 ار ا و ل ل



 اجار 1 4 87- ىخعضعلا قروسر اح رسكو راب 1 يطا ندي ير يسضتجر شو مج رت نياك

 - اكل ل نقتل بلاطولا جاي لقفل يس آل اذ عرقدعب كس نا ماك كادي مان ل ايند ندد كيل نب اريك تح سكك
 اي حس ىلا كي اب لكل ايك ةاترباكت بحقل فس لوبد ا ل

 نجر قاوم ني لكي آم وقى راس بج دحب ل تدملا قت اهكب لقافادقد ل[ ع ترن تعاين رعب قرع ز حك
 رنا ىلا تماما ير آ دم تصخر هس ايند كود لكي كب حس ترج ركوب درههشيس لش تييامجو تاهت كس اريارب كح لاس

 تشافت لك ماما ىلا ف لوبنا اهنا كري هداتساك "خيرر لوا هد لورب كيس خرط ارو لك ةيرل باف
 كني داس ب ذل تر قرش ئااظفاح لوقب ضد لوب كر دريك ا "ل فلق تمكث ناجو لد ىلا

 ل ا

 كتتمون ل رك س حس نيكل ويد ك ارك كوم لكل ابيب قثي الاض.. الاض نشل دج و وم. :م اتمكن
 موسر ثالباج كم وق ايساجاج اياب لكك تيتا شاك قبب تب كرش تييرمد كل ثلث نلا- لو ساس كس ايند تالامدج هس بآ
 نلوتانل دعني ارواح لاقي آكس تييئاصو كل اروا قت رشا ب لكي تودي - لوم سوم كير ش بأ

 مر هدب ديول راوملا دار شمس اقروا وكول ؟كشومو لكن يآبج حبب ا. ل تمار آعس قالغا لكشف يآردا كاي ح
 كل كلروااف نت وسوك تسل روش زهد بذاك تاي دع وانغ 2 ارم.يظروا سورا ذه تنك ع دئاورو

 رواءار لرب لك ل قاد لعاردما تدان اا ىلا لوصور و قلخ تسمدخروا توتر لاب كال ىلا ع

 لولو مبوب ذيج لمت ليف لب نوم بلق ناني روار طا نيكستس َ اهتان ساس لمسار وقتسو لصور تار 2 اع

 شاومي اد تساهم كوالا 1 اتد ملل وصاروا ماكر ليصل هت رار دوا لاوس يسأل ب لم اهقاك رالصا
 يوك“ كوتروم لل ايارغ تمي كي آس تريح كرب ل و فسد كيا لي كاي ايم نارج_2 كس ركوب م
 0 ارمتسا ىذا ئابادول لب تريثيح لكن ل لكي ارول لب لستم عك حر كت ذرد ديس كيا لارا تيم او
 تناو تكدوا لص نر ارت لدم ىتاض لم لوحا كس تيملاجهد- ليتك ادع مت وقل ومخسريخ و كيس آ ف لامك جابك و
 وكي أس دلادعإ لست تونس لم كرتين اقفو مولعروا تاليتقتن ا أ 7ك اهابأل وباب كت ركل وك

 ردا ارق دوا ة اجو قرت يس آركاج لع لوداغ دوا لو ابجي لع تيفيكى رارطخار وار رقيب ىا ات ايام رفواك آ
 لدا لمصمم قناص ديد ع سسىلرجدا كن ساق سكة اي

 أوم عرورش ينكر ار

 سا قي ىدعاب كياروا قوالب ف رضي آ رك هس دلاو نسا ل 9 0

 دعي ذي دف ترطحنؤلاخرادلا تس بس كل ير قال يآ كت نو هورمب رك اوم ذاغآ اك دن كاي آ حس ترس تم اهن حرر
 رولا لاهطسر بوراك قراهتذس ب ررطلا_ سس[ ركن لحس دوو ورب دايك يرش لش تابت عن باكبسآ

 اذب وكت ئاداو تي + تييلب ا تنح كيس آللب -.اهف لني ايرمس اك ديت فرص لب لوما قوم لص وكيس انغ كرب اي
 ا فس راكددورب لج سله اكسال ادن ايكاك ارشب لوك جس. 0كم نلاج ىت نامل علا نك احاكو بتل نغأيسآدجتاس كس ىا-اهق لف

 ؟ [سزرجت انف نبدي 0



 امارس ي 1 4977 ل ىفطحضلا ةروسلا”هرسأو راي ا ”ادلو نام الجر يفت رشورمب تناك

 . ركل وضل ردوكد كس لومقاب 12 لام ليي فاو طغكج باث ميتيلا اهاف............: ناكر اكل وميت
 هدانا يرومتت شر ريس سى 62 سا-ايد اكسب لال لاير لف فلاب بلآ لكوج قلم تلاع كدا كاي
 لك اه وب كلامج لس آل اب #داببت ل استمع تدجاع وكر ةرلرال ل ا رضاك ن ادلب _هرلد كتي
 لور الكل تلاع ىكيسآ رافي كركم ركأ هو ددامب وللا تس قرن وثوم قرورزطم تسرجو قرروا وك

 كرا ى ار ذك اندم كرا اذتكل د ءشيغاكرادانرك_ اك اجآ ل ب دج ففاص هك لولا ار ظن ب آر كارب كرادان ّلادتبا قي املا
 1 لو رنرورضروا لوهرش لو كت سس نولاو كن اال جاو نوب قام ل صو طورت رازكر و ب 1 اؤكد اننع ح

 كب لات بيطتريماكب يانج < 1ث تس لايت هدنغروا ل دفارفرلب ديك فهي ثنا ة شدوا كراج رك ربكم لاوس

 ىن ءاعا كلور رع ىظسولا و ةبابسلا ىلا راشاو نيتاهك ميتيلا لفاكو اناس داشرا_ةيسكداءاكل دع رغروااجج اك ومآ

 اعلا ور يره نسي نا م تي داني هديدرل اكس آنس ذب تس هساب د ل خيدد ل تابع ا تري تاعقاووت كس داماو

 كر زادتا بس انم لهجوم كرك ئادا ةساسد ررط سرك نكي تاجا كتر ج7 ةاج نا تسال للا

  لئاس رسود عجري مينللا لئاس-كس إب ةسآد ليف تاهو ي مات تذاجاك

 1 0 قكبتوم الاو ة# رك فاي رد لئاسموارم سس لاسر كرو: .: تاو وب شك 1 باو اكل اوس
 "وإنا ذا لان كر باي اداب« اسك تلاع ايد باوج سيل ولسا لق

 مادتي _ةكحد باج كلاوعاس لا اح تقفشروا لالا لخمس وجش نم اداكىرايدهيذملع 1 ما ١م اظع اك يشن ذ

 دنييوكق توتا ف رباكا ريو ايفس ئقرصب نمت ررطد,ؤاوردلاولا ترطن_ ككع ورد باو تارورغمركل ردع حررط كن وكول التبليغ
 هس بسانم كس ئدهف الاضااترااك حلاق اسس الئاعرل ا ايرراك نفسي بايك

 كرعباي لوم لبى شابا ي سيتم رب اين داوخ_ جس. ماعدارمعس تدنن ثدحف كثب ردم هدا قرازلرل لكن وتعا
 مئات ققكاج تروص ل ثا كيا قراها تس طظافل كس تيب ىف ا تنم - لبو ىلوم فلك كتر وص راهن اكس نا ةررط يا
 لازم 4. ريغ ةنولاقا م 5 *ت.لدرواةاجايلا ايكاوارلش اكفنا تس ناي ذك سيب تمدوص راهب اكس لوتمتلم رتب روط وم

 . افا سي فس آن ل تكتل فدا كات اح ابد يس حس مركو ىلضفإس مثلا بسكب وج د سسئبظب لس سال ا

 لوو اكو حرر لاراب اكن ًراتقارداة'بايالت تداديس/ن وقل رب كشك نعوم حرر لاراهظا كتاب تن

 تبوك لترك يب تدوص كر اها تون تن لب را
 رجول اوماو لاعثاو لاوقا كس ملوي لعرلبا لس ترضخ 5707 اسك لم 0 6

 لوس ثءدع قتد سا دكت نشمي دقتس لاق« لاع بسب يم ثاحفالاى اهون ناتي ايبا ث يدع
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 اان ارسبأت مب آ 93و ىفخعضلا روس "عرس اي راس مت دلج+ نمل الجري رواج رن ناك

 ل تروس لاا_امتتاوج تلا بس | رطغنا وا قت وجولروضت سس نا تار فكل قوي لسا اكو ١١ اي

 هذ بركس باد اي يراد انما و يفي ال رو هرزور لس يل ووصشلابي هيف للي سأ رول انرعلا زاك

 لع هاد ل 559 : 1 أى انس تراث وكب اية ادع كس لا دهس اوب لذ اران تساي ود د رواها ذوي لنا 2

 لاو لس رج تو لا - هس لو: راكم تس لوي ايماكروا تاج قفل الاو لس ؟تفووو بي قلك لج تالكشم ل وفر #اذوت
 ل اوم لوي رز اكس ركشباب لقاك واطعروا سوت تيبس ب باتا 1 اكو تعب نرتب تس دود لكي دود

 لبر اه الس ىلا ورود قو لو اح نان اع لهنا ف 5 فر لول قي كن اكن لذاك نأ 7
 - قوم بيتى ايما يلا تري نا تا ساب دداكللاكت يمباج قم وقى رول اشاداكديدراي بس دج لم لل 2 تس آر

 ل يار علال عاكدابا ملك حاب هامل شرا حس مل ةديلطدنلا لالا بيت يا لات نثدعإ حلا

 مار لانش ان بأ -ايد هرلأم اظن بس انم اكل اد لا شن تابت ل تاني ما آل + ءادج ةس كل اينابرم

 2 رشي آل ياو فاصس لاب ىراس نلا شرف ايدررادلا كبس آ فس م هت دان بآايداناسانش فس متع

 هس [ هوت وك أ فس مكس ايل الدب تيك يرجي جس كر لاح لاش كح بأ شيب تضر قرامجب د ليئر يظن ر وظن دامب
 -4 م كوم ضار كح

 تانسح رشعو هل عفشي نا دمحلا ىضري نميف هللا هلعج ىحضلاو ة روت ارق وس نم كرف هن

 ىوونشوخ كروضت كيس ركظاو لبي نوكول اوكا ىلا وتدل حت ذب سو روس ضن لئاسو ميتي لك ددعب هل هللا اهبتكي

 سد با وداي شوك نس دادحت كل ودادانروا لومي ارتدوا لوم تاجا كتعافغ 2ك

 ل رتب حس ليي تلاع لم نسج قاتل رشا ماا فلا لم ىلوالا نم ثلال ريبخ ةرحخأللو :لولس فت اطل

 لبن وم ف دقوصروا طمب ب اهم كس ءاينوص عر الطصا اندم ىراج حسرط ا ايكوم قراج جي ءاوم ف وثوم ام راج لسلس اكىقو لحي

 2 ل وكل اسد جرا حس ضرع طسباكد عب ري روا حس رتب حس طش لعب لامك لاو يب بلطم سب دا

 تالابك يسد دقلا للا ثدحف كابر ةمعبب اما ود تامان# ل لاكن اشي ري روا مومن لتمر وا تم ايانج ر لوخشت لب تادبإي

 تس للأول لا قود 0 نا لب رك رو خبر هب اك



 هاتي آ 49 [ررشألا دو طم 2 تقلب نيل ل يفرش جرت نياك

 ِتاَيآ ُناَمُن ةَيَِم حرش ل

 ميِحّرلا ِن نمخَرلا هللا يسب

 انصح اَنْعَضَوَو اَهريغَو ِةولاِب (ْؤَل َرْذَص ُدمَحُماَي َكلَل انحّرَش ىتآِ يرن ُماَهِفيسإ خّرشن ملا
 ْنِم مقام لا َكلَرشَِل ىلاَعت هْرَمَع دهر هيكل َرْهَط لقثأ ضقت َىِدْلا < مَكلرؤر كذع
 ةَبَطَحْلاَو دهَسَتلاَو ِةَماَق الو ناَذاْلا ىف ئركذ ّعَم َركّذُت نب 6مل ركذ كلاضْفَوَو رخام كين

 سو لَا ىلص ياو 6سم سَ عم مّن ةلْوهَس ماسي ِةَدَسلا ٍرْسْعْلا َعَم م َّنإَف اَهِرْيَغَو
 ش ىف ْبَعْنِإ (مؤُبَصْناَف ٍةولّصلا نم َتْعَرَف اذ ميل هِرصَبْرْسِبلا هَل لَصَح مث ةٌَدِشِ ناقكلا نم ساق

 1 0 عَّرَصضَت ((وُبْعْراَف ٌكَلَبَو ىلإَو ٍءاَعُدلا

 امد لكل وحك شم )اي درك يبو د اشك يساك 1( ك- كس رهو تاون )طا يآ(! )4 متايأ 0 م

 بت ع ىلا قا ليا لح ( يدرك, ) اي دراج ا مجوب كرام هد تسي بآروا( ب ىريرقلماهفسا <

 لك ررطا) يدرك لب وذاوآ[ كي آس مروا( <س يك امرف ل رخأت اهو تل بنذ نم مدقست ام هللا كل رفغيل تيآ
 لاس آرهتاس ل( ترش تاذكشم هدوجوم كي تنقيقت لج( جس اجاج ايل مان اك يسآ لب هيو هبطخ دشن تماقن اء نا ذا
 لوا فرط رافال يلدا لستر )جس كك لاس آد تاسس كس تالكتم هدوجوم كت بس - هى“ ( تاو )

 امم راف( حس ذامن) يب 1بجازيلل( ىدامرف ادن توب بآركا رفودب كبس ثار لب قليب تراكم

 -(<ةاذلثك 52 ول 20 اعد بخ قع تنحني رك

 هن تاي أك ثواهاب دوم حاد قران ةزعاب قليب بلظماكر "رتلماييقتتما حوش ملا... ل و
 تردص رش لو درت انحر شرس :رو يرقات ابنا قم ىف ل كج احانبكل م لوفي رسودوك ل“

 كوم لمت «تايفيكاكب يفوروضتدو سلندر داشك يسد عنو بلق كك قتل ضد طروا حقت تاج انعكس يب نارع

 هس لل قو ل ءاذتبا كي إيدي دانب دارس ديكر وا يدرك مر وأ بيست تمداكتو موترك ل هذ # لد كت كى ريب دوا تيينق ان -



 مجاري 485 ل رشنالا ةروعاهرسوراب 4 مضت, نيل اسفنج رو مع رت نمل

 ضتبروا ب يدرك ادبي خروسر دوا طاشن لم تمصيبط اجب كت يفي ىلا با- كح اجب اتم باصعا ول ىلوم ىلا كوج ب سأ
 هيترم ليم لو كك آل يطدجت اسكس يآرب رذ كس نمثل رت يترمد احدج ل كا دارمت اهقاووو كس ردرص كس لا فس تار“

 عرارعسرعقاو يجرم ىرسفن تيفو لس ذوب لاو لي روع يرجي اوم ليرى للاسر اج نس وم تس د لاه كسب دعس دبع تررطعح
 بدرب لب سادي زمن اكن اهي اد موا. ايل وتو تس وكر كل اذ حس ديك بسس ننس كرام باق ليبي حس تسر ةعقا درب كدت ددا لبي حس
 ملكوت - لج كاي تس شارما رولا حئانم ل اخت نت لو ك لس بآ انما ردص ربل جهر اش فرط الغ كلروا-ايك

 د فل لاك انعضو 2ك ىا_هبيتشب لم مالعرسف ل وق حارشن ملا
 5 هو روا لاك ارزو
 دارم مروا نو و سس لاحت لوم ثبات دج وج توك دكر وجوب دوا ناالإب لو حك ضاققنا :كل رسهظ ضقنا

 ءارزيا ع فرط كم وقس رسيتروا ومدن لسا روا ماركو ري ليست إب نجي فرط قرسو وردوا لاح ب لم وق فرط كيد جس
 فكلرفغيل تعا رطب لكى لاهتس |نلإب زى وراعتسا لع 5 اانا ردد ورك جول اكتس فيلبي نق نا

 كبنذ نم مقن امه حررط لات دايك ذقن ب- لإ دارم نت ك- كبنذ نه رخأت امو كابنذ نم مدصقست اه هلل
 -لومب ل اب لوا ف الغ_ج ضاقت قرشبب قث كس بش ذاي وم دارم تما بم فاي م فاوج لوجو تلف وه ذارمسس باب ناك ل
 2 فس متهتسهانكرواد ذو نش لو كس اعفر ل انعضو ل نايبلا ةرور نك قى وبح اهبج وأ قم لعر زو لكلاب

 - لوم تبان تمص سس ىلا لب الر كاي

 تفرط نيش وصروا لوتشرفروادقلا ايس دارم ل وسر تمعاطااي-<س دارمدنلب ب ماكت ون قل ركذ كللانعفرو

 مناك آدجتاسك مان كسذقلا لش لوزاهغ, تابطخم تماقاو نا ايان زال س تااباطخو باقلاوك وضح انو لين اك السوق ولص
 شك لايام رف ؟ جس مولخشول يآ ايلا نوم دنلب اكلة كس بآل اجل هس ب آس لير تمل تياور لديعسولا_سدارم اناجأيل
 بصنع اك روبن مناي دام كذاك آل مب وبال ىلاسآل م اي تس اماج ايل قم انكي آس انجيل م اناكدثلا لابتجايك
 -جس فلاب ل بي مابا لح كلروا-ايداءرف نور مناك يآ ثلا لل سرفر وا كتابا تسل ذا للحرب

 .ام كادي ف الغ بآ ع فرط ون فيج لن دارعتالاع لاعووهس رسع :ارسي رسعلا عم ناف

 + . فلي ربت لم لائاس شم تسب الكت الاع نلا حس لضفب_ا ف_ لارا جاي دوج لاكشي سنام نتن تب نإ
 . نيرسي رسع بلغي نلهسقونداشبا- لي هد رسيرلج بلا رسعاي وك ماجيك ومر شتا حاب جس ىريك لم ارسدد
 : طور ريكا تنك اجايلاكلا كناري ءانع لك سوم دركي دوا ارم قتكيادو7 واب كس دارك هب كف سوم فرم رسسعلا
 :. بي زين داي كيال ري ل وحسن ما ف رعود جس دكا مكب - ليك طيراض الابد روك يول وا لكويك- سرت هدا

 ند ال4 عمرلا برلا ءاقل دنع ةحرفو راطفالا دنع ةحرف ناتحرف مئاصللشم رع كيت_<س. اكسب كن رادرسي دارمي
 - 27 اينو يظخلب وم رككا سيار وا لوم لير ات تبر, لاصتا لكلاب لجسم رس وك سر فلا رم لي ل

 اهدرمي لع دارم تن ارف تس اقروا مت مزال بصنافوبتجعدارمتغارفسسدابج دوا هونغ تعرف اذاف

 تنال قلل لت مكاكتاوابعدح ك- تغارف سس لوماكق يلبس يرتب لل وق نكي جس مكاو لوفش
 حس تاياور كتم« بك اجب واق, لماع نبا دع اج لكرسفما سس قال دوا لاذ فل كت ادابعروا بس ىرصتم خف اك اكس ماو
 دينامو فرط ريغ كلامك د لا ىلا جول كبر ىلا و - لج دحباي وم ليي تس ذرب مالس اك امتع دوو باد جس ىتدا#
 - ةكعو بيغتوك وكول يع بغرف تأ ليا كي



 ا 767 را  تتتبتب 2 مارب تع آ 4986 حررشفالا ةروصم “رسم د 00 مفتر لص نسل جر يف رندا رت نيل

 قشف عبراوا نينس ثلث نبا وهو ةميلح هتعضرم دنع وهو هانا مالسلا هيلع ليربج نا ىور 0 :كناياطلر

 ىلص لاق هنا ديعس ىبا نع كركذ كل انعفرو هردص ىف در مل انامياو املع هألمو هاقنو هلسغو هبلق جرصاو هردص
  ىعم تركذ ترك ذاذا لاق ملعا هّللا تلق كركذ تعفر فيك ىردتا لوقي كبر نا لاقف ليربج ىنانا ملسو هيلع هللا

 كياروا كبر كل ب تلكم حس فطر ف يكد اغا غلو توتو بج نمو دقلا لصين :4 رع ِ
 يآ ليث لوك نكي بلت ايانع ىرامن بج لكى دف ل كب آب تايآن اك للا ل نوصل متن
 دلو سوم ناشي ب لوك
 حرسشي هيدبهي نا هللادري نمف تبن آي آدج كوم موو ا داكردص رم... :؟ ايكب لطم اكررصر م
 فتق اريترم يأ اذ مالسلا يلع وم ترضم> هبر نم رون ىلع وهف مالسالل هردص هللا ح رش نمفا تيس آروا مالسالا هردص
 ىل رسيو ىردص ىل حرشا برك تساوتروروا ىردص قيضيو نوبذكي لا ففاحخا ىنا برات ايل يب لم طضافلا ناوكى د

 لوسيا زيمدق مدن فرط وق اطدئارباج ىف نارفطورفكا اه ارواوتري لور نك بج م رباك تدلك سي 13 قكىلدإإ تيس ىرما

 ا توم لاح اس ماظن ىلا كتم شرعا ّلاج ثول تمم كل او نس كماك فل اج هس ذاب كس
 لامعاو دا قع جس ترب كساد دك اج دم ناجي دوا اج للتامين سس ناوطظ ىف لس مج كا فوم ب دديص حرر لب تدوم
 بس اناجومرنلب لصوت تسل اوني اعلدب لونا تس تنك اوكا 13 اسان لك تت اناعك  روا-لغ تروا تسرد بس قال و

 يلعرثلا لص ترضخ اه اتاجوب هدامآ كس كس نيب ماها ماك تمنت تنروا كل كس فسد لش اكذب حس امرم كاس روإ

 لا ؟س ايكدتسار ناك حرالصا كلامك اخ لي واتم وك ةدوخ نكي تح تع ذكرك دو دوك ا تسل اهدي طيس اسكس ملك
 ةيدراتا لش كرابم بلقاس يردن لس فراعمو مولعرولايدركر وو ناي لس كاطع تدب ف شلات داهود ناين

 ميش بصنم لاوج كم عيسدزاوف وتس ىلا حرعسو اروي دمر ف تيان لصوت ذب كيس آ كغ[ ت يشادرب توب: مزاولروا تل اسر لغتنا رفروا
 -_امجث اتكرت تمعسو كا نم ذاك, اسناروا ى لاوس ياوج كوم فقاوانس مناهج ا ارد كسك اهينس لاي داوم ذك

 < اهداجايابر فل سا يقر تيا لكس رك تسسردوكل حا سس 9 ذك ذب تس هس بدت عكس نب لاك لاب تلك دوا
 ف نير سف تا لإ سوم لويك فركب قروب تلكم نلا يآ 3 ىدامرفاطع تلودابب ليش كرد عرش ف # هللا بج
 كيو زنل_نيقثث نيإ سس قس ردص قبرص رول اممالع لوقإ اا لس تييبرع زنللوا نكي لو ك قتال دس م

 اوم لئمولعم لولد اكتم ادور اظب نكي حسريجت تاياور لالخ كوز لاعس رسولا فيع

 ليث و لو تس 1 لس هازك ابج لسد ذو كلرزو كنع انعضوو للافلام اع :؟ح بلطم ايل اكل راتاوجول

 للان تشك تلق كن ثوب سج كن ذ بك تضعروا هزي اي كوريل ثلا لص تمر ضخ ليج كك دج وب قراعب نتللم
 دارموج وب ىرامب ىنو كلب - كح ناشي رب حجو ى وماني آد طلاب ذايعل_.اتلسوم سبا م لابخا اكس ارقي كس لا كح دك
 5 توتر وسكر وبرك( "يراك كرب ا كم اكروأ- ات اومانب حرور نإ و سك كس يآ نس جو كى احدب كم وقوج -<س

 كيا داهتتجا خيا بأ دينك وم اك ماج ضن اي - قوت روم ىلاركرب فرار طا كس رك وكول ول داما لك تسل اسد بصنم
 روابي ردي آرب ةساد لب واق اتلم حساوي يآ انومب تسلكو تحلف الغ اكل ما لي دهب بحب رك تن تيل ام رفرف ارد
 تابوا فالي سدا ةاجوم ديرب لا تعبه اك سوم تيب ع بح اصروا ترم ى اع لاتناروا ةساجوم مومن يآ
 نيبرقملا تايس راربالا تانسح تس انمي لس رلى وا فالف يآ ررط اس ناتج كس رك انك لوك رط لت لوم درس لك



 معارف عيآ ] 4883 حرا ةروسي اسم رو داب عر مق لج نا الجر يفتر 0-0 تنل

 رى ىلوج كيسا لب بآى كب تاءاقمروا تالا ة تس جم ىف ى زعلاولور وا لص ىلاع قي اي رزعلا بكد اش تمر طح ل وق
 5 لس ٠> دير دول لولا تاب هررل ل وسل وبات لاو ل وب لاح لب لادعفو ضن تم اي وشنو كس وا قا وع ىلاسج
 نك انعض وركاروا ايكو ماقام مج وإ بسروا- ايكرم لص حرارشنا لبي تمعيبط ل. درك واكب لقا ايد لوح يس هقلا بج
 نلوم تبا ترمس انس ل -ايلاوصوك يس تسهانكد وصلو ناتو مكب سمو يي بطمة ا

 كس دثلا يك ا شخيذارعاري كتر اع دج كريما ل روض” قل ركذ كلل انعفرو..- وصور ارداارشلا

 1 ك ردوا لولب لولي خم 2 اك ماع« ءى تمرغب حس لون ل ب ا ا رجل رذ لس لاو تس تبي

 - كس اليت برق 0 ريل را ا زنك هرب فالف بآن يلو معترك اول فرطرب لابجج رب لوعقرم

 نع لوو تاغ طم تتقادص كلاقمروبم هابل سيرس ةاجض الم سرا كرما نك كداب
 روخركل اكن حى كيش وا يق م اناكايسأ وا ةوكش هو برعلا اواي د "6 لس ايكو مادي قوش كنس روا عب ووك دولي

 دار فراخ لا اناس بايك ان نوني

 نول مث قلق ماب قنا تاو ب لع لوكول هر ة كلر وزانت كرافك ا ل ا

 لامعا لالغا لح يآ بج وك ولو سوت ىلا ؟اذي شاب نكون نر وا ايلا كدداج كس لسا ؟ اترك ا يك ؟ انيك ايل ؟
 كورنر كح بارده يثاب سكن ناديا حا كب آمل طع ب لأ القوم كهنح مالكا تيد

 ]ا ددابيل ليلو كاكبمرعروا لوم لب دبتل م ىلا ليكى نبل دم ات ل حرررط لا نسر فى لورود لاين

 نر انت هناو هس كرت قكوج اوم رد كيا تش 5 بدق أمد الاو ف ركل وبق اكمالسا وكت 10

 كب لبشار "لول م كل اجا مناك ةركل ف ونود نا ايكو تف اضن نم ىو سو اوت

 القا نس: ىرتادف ىو زيكي كل ورا لابس بهآرو؟ترضخ ؟فرط رسول ..: تريل و يقم » ترو كر وضح

 ل نيفاؤب دج مج كك هج قسد ثءلد كس لوالد لو تاواسم لانا, فاضناد لو

 را 720 ب اا انانعوك ثا وم تح م لاك كس رورو اري رك دك اضف سا كسك رب سل

 0 مشب طبطو ملل تعامج سقم لوم لاب كسآ اروا- لايك تع اخ سرب اع

 دمحم نا دهشال و هول اكس ا لين لإ, و بيا فرص_اهقايل رو ذاك دج زيا كك سم اندبوكي آنك

 - كك هم كم نكس بآل ب لفاضفرك احس نا زرولاهثا روك ادص هللا لوسر

 نق اوبل ان كس بيس ثمل اع سدا بسن يآ وو طعوس استرجع كس لا 52 : ترو ىو مترين كر وضح

 : نكس و _ كج د ىك اتم دتلي كتم يق شا ءاشناروااوجرنلب ل ارابم م انرجلر ذك لوبطتروا لوز اهني لوتس« وفا ذاداب عراب

 556 قيس لا وجاج آش ري ل واب كرايم م اناكبوططتل جاد لبر نان ذة وراك اكد بيبا تو لوكس

 ومجيولل ول دنلب لا مان كرايم اكسس اتناك بو مو زادتا كا ىلوكت فو تس سوم لازان كس تييآ الكوك جس لايامغزإبنا

 ومار فرك ف رتاك لال "جس قره :تاابش عزداترك كاس

 يلب طاخ ىىلر وفخوتروا لو جاضر كلا «اياءرق ارسي رسعلا عم نافع .: م كاسأ 1 سينا نيش

 كال كدح ليودإيز دودو ها رو يا او يراني يف



 ماحارسأسعأ 4: 90 لم حرر شالا ةروص سرس داي تاو مث تردجم ن مل زرنا 2 0

 -ت كاطع اور تحار كس ركر ود تفلك اور لس من حررط ل 0 نر ل حر

 هس تلكم ناثاك دج داب داب دوا لين ىلاد نحس دج مف بآن ايخارماكروا تاع فب رقت ى كب نم نر اقم قو 0
 نياكي كج درو مرورضراعلت حس لا لاس آس كوم قر ضر إو تكس ديلا اترك كت كح سا < اتبداتومد هدد
 تادف رل نزاع ارو قا حب لردك رواذ_ ركب ع تريم ع ب دقلا تداع_جس قرد منتو ل ومتاس قاس«

 رسعلا ناك رده ل“ ثبيرع-د /ايرثو اس تسارما تا

 رسي رسع بغي ِنل هنا هيلع لحدي ىتح هبلطل رجح ىف
 يولطمل_ن اج تا نرحل نأ ايصدن طوق وكلم نط 7 رتل غلو تعد دج رب تغ غرف اذاف

 ماعروا- كي اهوحكل بع ىنروا جوج يوم فرط كشلا كت سار وارب شرا او: عرداف بآحضيرفد لئارو تعض سي

 ايناكلول فرط ىراكددوري خيسا نت همم بأ وال تصرفك 1بج تح 0

 - ل ةك زوما بس كنز الامبا لش للروم ل ووو نا انك و ليلي ترس نآر قيس ءاس لوب - تي

 لاو كيس تو زادلا حس لانج ناس سرسود يأ نوما وفود حرش ادا اورو هالله "يراها

 -<- لوم لزانرعب ل ىحخضلاو حرشن ملا لله ةاءرفابع نبا ترضتر انج - كيوم لوم لزات ل تتفو ين ليا

 تل هان يك زوارق ذب كح هاجد ألم دقي اهله حس تون لايافولبياكى فشل اك روضح ب ىلا كل يابن انج

 لمت للا لمن نوفا دتان_ قر ليك ع راس رامات توتا تسماقدك انت ايكر ابا اك تموين كك تن تن دوك لو
 لاب برس ي 0 2 بام نك صا /لبخ لس نوع ذأ 1ك لكى نشر ىلاع كس بام قىتو_لئذوم

 تروس او 1 ٍ لع كورى زكام. لكس اني اكل فريز قاف كلك ومرات كل لس نك ر

 حررط ل او تروس لا قر لوم ف“ ل صوحروا قت ىراوش ىذبب لبن وورش وورش كس لا انت لاو زارنا تس لكي اكل اع

 يامر فوك اك وتم نفرين انج دس كراك رطف كيا راض اكت امانا عت ومي ا هتايكايدددذم للتو تروس لما

 دايامنترهس كادوا تدي سود سدد ل نارك هينا ف رت بط علا ترو لردس نرش يا ايك

 مرت ” اضروا لوم يسييصنول ا لل اي هلق دارس لء اك تاير هاد عع 0 تا

 روداكت الطي هكةتك رطب سا تاس لوف آنا ةحدوج م ألا نردد ارت ل ب ار ل لوم

 مروا تيلوفشم ساكس ب تاب ىرخ ارحب ابدآ اليد وداكك د اشكروا ىكارفوجتاسرجت بكس لادللب هس الاو ف اجومب قرع تب
 - جس لي هسا لدتا ناك ولو. يسن فرط كلا لدهطس تقوم كك بج

 عررشأملا رو ضو امج رش ىنع ب تيا هرماع ::كرووس ول قل

 -يدا د تابت ل اتم روا- ايل 0 كت ب

 ثدركا ايدك سلتك هس ل 220007 جول اسلي تلو حرشن ملا :لولس فت ا

 لج لو ليردص شوو لدم لأ عرعب هس لوصتتسحس دوب * اكروا «دء ط ايشنوج واس ل ناو ستر زو كود - < ل ىلاع

 دلّ اج كدامرفاطع ترو الا ع سيما حا اصاووايشرا ل اوت مر 7 نتن

 ناوورل بج ىلا ث ب ل ل ا !لام رسي رسعلا عم نادوا تام نمت“ 1 سدد لا

 رورو ستر ولغ وك رحب ل تغارفم داشراروادافاومضافا (او:مولعم تغرف اذاف_ب ات اجايكارف سس لاقتلوو

 - نتج اوانمب ا تح اهانجر لوخش ل ب تاج انمو



 محارتعآ 49ه نبعلا ةروع ءرسطوراب ّْ ةرلج» نال لجين عررشو لج رت نيل

 ِتاَيا ُكاَمَن ةيِنَدَموأ كَم ِنْيبلاَو ةَروس 7 سا

 ِمْيِحّرلا ٍنْمْحّرلا هللا مسب ٠
 ئِذل لحل ونس ٍرْوُطَو نيلوكاَمْل نابي ملا نيِلَبحَو ِنيلوكاَملا يأ (وِوعْيولَو نيتلَ
 اًذهَو ٍةَرُِمْمْلٍراَحْشلاِب َنَسَحْلا وأ كَرابُعلا نيس ىلعَمَو هيلع ْمالَسل هْيَلَع ىسٌوُم ىناَعَس هللا منك

 نسا ىف ّسنجلا َناَسنإلا انقلخ ُدَقَل اًماَلْسَوةّيِلِهاَجاَهْيِف ٍسانلا نما كَم «-نيمالا ِدْلَبْلا م ب قنياف ام لدا نو 56 اال ا 200000 ص م ل 0 7 يا
 رى سا م م7 م ل مار 0 تك 807 ربايو عا 34 2 ها رز و ُ

 ٍفعضلاَو مَرَهْلا ِنَع ةيانك «م) نيِلفس لفسا هِدارفا ضعب ىف هنذدرمل ِهَتروصل ليدعت 4 ) مب رفت

 0 2 5 5 5 3-0 7 ا لا ا سس رو 5 عا قله سا ير 2 ىلا 0ك ا ا ل

 اًونما َنْيِذْلا نكل أ الإ ىلاَعت ِهِلْوَقِل هْرخآ هَل ُوُكَيَو باَبْسلا ِنَمَز ْنَع ٌنْيِم ُوُمْلا ُلَمَع ٌصُقْنَيَف
 2 وو ا م م17 00 1 ع ه1 يك ِِ : عا
 ربكْلا َنِم ُنِم ْوُمْلا لب اذإ ِثْيِدَحْلا ىفو ع وطقم ©) نوُْمُم ريغ رجا مُهلف ٍتحِلصلااولِمَعَو

 ٍِز 4 رعود ٍقْلَح نِم َركْذاَمَدْعَي ىأ ُْدْعَب ٌرْياكْلا اَهْيأ كلبْذُكُياَمَف ُلَمُعَي ناكاَم ُهَل بيك ٍلْمَعْلا نع ُهُرِجْعُياَم لتم ب

 ٍءاَرَحْلاِب «ء3نيّدلاب ِثْعَبْلا ىَلَع ِةَرُدَقْلا ىَلَع لاّدلا ٍرْمْعلا ٍلَذرَأ ىلإ ُهَّر مث ٍةَرْوَص نَسحَأ ُىِف ناَسنإلا
 مكخاب هللا سيلا هَل ٌلِعاَجاَلَو َكِلْدب اًبَّزَكُم َكَلَعجَياَم ىأ باَسِحْلاَو ِتْعَبْلاِب قْوُبْسَمْلا

 - 32 مام ١

 يعض عر : 5 : / ل مارس 5 2

 ىلإ ِنْيِيل اباَرَق ْنَم ِتْيِدَحْلا ُىِفَو كِل ُنِم ٍءاَرَجْلاِب ُةُمُكَُحُو َنْيِضاَقْلا ىَضَقَأ َوُه ىأ مؤ نيمكحل - ب لا لد كك ابا لاب يك ع شاملا لطف قف كسلا ت

 َنيِدِهاَشلا ّنِم ُكِلذ ىلَع اَنَأَو ىلب ُلمْْلَف اًمرجخا

 ليج كاهل رب نجل ابجي لوفود كس ماشي لين ني زج كة اعك دفودوج) كن لوقت ذروار اس مل...........مج 2
 رادلج اي لج لس كرابم خل نسينسيسروا يار رف ءالكع سس مالسملا يلع كومة للاي ثابيي لمح ) لك نيسروطروا ( ل ىلومنا دب
 هس م ( اب دال نما شيب دعب روا ليكي حس م السا دج هس دارعرلك ) رش نمار شاروا( ومب تروصب وخل جوج: حس لقشر

 هس نولاو تلاع تسي أو ارا لطي لا مترج تس الامص لبث ( تم اس نإ تن ل يت اسس تس روصو تسبب موك( لنك ) نلاسما

 اكاد رك بس اماجوم مك لب كباقع كس ىلاج لئاكن مسد انج مس يانك تس ىرورزنكر وا هيساع ذب ) نإ ةيس دكت سب ىك



 مارس تعآ 4 هاب نيعلا ةروعب#هرسأوراي 33 متفرج نال الجر ينشب رت نال ال

 ب كل كس نارك تس كل ليك وا لس ال اهيا كس لوول نا لس ا عدرا ل بس اتبرروتسرب باو
 ارا ار ل سب حتا باعني ا ن1 داشرا لم ثعرع“ عوطقم* نونممالع باولالاو سد

 وعاد ب لو اكن اننا قن) دعب كس ساه ب ءانالاو فس اان ناك (!رفاكمس) رب( هاج اماكل كك كبح
 كس باو تعب وجال لبي داب كسا زج (اومم مولعم انو اكتر دق كرقنارب تم ايف سل ناي شلي فرط رع الكل نار
 وكام بس م اهقدشلا ايل( جس لائوت ثع اباكى ا لوك بحب - جس ايلمدامآري فانت لدبو لت ذسزجج سم لع

 ضف[ ؟لج شي دح_ج كوم قلت تمعن اك اردا م اعذب بس »و )5س لل اهله ح

 - تي امانبكن يدهاشلا نم كلذ ىلعاناو ىلبرت سم ا رام ذب أو رز

 اروهتر واه لد تروس كيدز ةداق لا ع كل قأت_ٌرف يس ار كك بخ كوالا 8

 دج اي روم وراشا كس نيمالا دلبلا اذه كاييج_ لب تي درارق ىو

 تدب عاود إب رريفمروا_ فيطل رع مط لرب للنوم اناكل ضف ب لس هدي نإ رب“ نيتلاو

 لورسلس لرواد < رس 2 هزي راد م تكر ف اص ايدك دورك تس جركل يطول“ لركا وبي تحرف ب

 هت ايك ات: ديم كل كس لرقف رورواريساوب ع قولا ليي ثم دح#_ بس احا رفا ندب جس اترك فاصوأ
 ندر اهي روا-جس ديفمروا فيطا تيارت لل كا هسا كم اكد اوددوا نلاسرو ا ىت لبي ىكن وت را

 د: رايي هو كيا لو م م نكس لد اهب لولو درب كيد نكس ضر وا ب انزماريي صخردو لاب ور لوم لتي دمج دكا لع

 ىكم يت اربا ترط>_ جس لدقملا تييب ب نت ” راهي اسود لوم لت أاحى كمت فرش زم تيري سب جس نايعرد كس ليا درع

 ترطحوج دل اك اهي زوطيس ًاكاريج_جس قلاعكم كانلا جد كذس + اوم لاول نكت كلا و رز

 نام نات ىلإ رف مر رمز دادب الع ال راي نست ايع نبا تيرطح ل وقالب دل كف ومنا مكس رم
 < ثاهياكماش نوت زدوا_هس ماناكئ ابي كح كايمرد كس نادم و ناوط نمل حاد كثروا احاح اهب اني زر وطول ل و ث اهب

 - ل انك لورشوداي لون كدارملدقملا تيرب روا قشر بهسسس لا نس ضو

 شه كرب رباكروا سم الكم سرا ثلا مميكحسر عت لاابج ليو لم تخل ل فود كس ني رواانبع نينسيس روطو

 لو تل دار اهب اكل قضرورارطك ل شاتمروا ينتلس نستوو اقروا
 هس م ركل موارم جس ومحب ثايب نيما وهيف ةناما لحرلا نما-<ساتاجابكن ما قث نانا نيمالا دلبلا

 رن نونمم ريغ_ ل ك_ قتال علا لؤرا حضن ل وقب روا- < دارمدقبط لي اك ايم نيلفاس لفسا
 6 ابايالنج شكك احا اكرجا سايب ناك و تلح وم كتم روااكوم لص انشنما لم تمر وص يا لب قتل لسلسرو عطما

 نم امد ضس ل باول هم كك ور ل ست < اتلسوم باطخ قرضا بدذكيامف

 < ايكو راشلا فرط كف # وج راك ءاهفتسا رض ايكلحباعال - <ظتكطوم باطخ ىو اسنا تافتلا رولر واس
 رقاب لق يره قسما بتم قابلا ترق لايت ان هللا سيلا



 00 5 . 0 ل دع ولا
 ىلا هب 932 نيعلا ةروس. رعود ها مت يلجم نال اجر هسفلخرارنو هج د نم ا

 نيطساف مايد لو اج ساي تشرد كس لول نلا ترث لاه الع هواي لج نوت ناين م 4 نرش
 ركناننا ذمتك و كاربت مزعلاولوا حس تاءاقم دق كح لاب - سي لامك يم لكم ركل يروا انيس وطروا ىلإ نلا هس دقلا
 هل تقبس كب لوقشرف ةنسدلا قرت ترطف حم نانا دكا ابو بسس انن لاك ع نال ابو رج اخ روا حس ةلامص ثلا د امس نبي رب
 روا لايبوش ىلوررتا ىلاروا- ايلي د لل ق ورانا روا قلد هس اهطيك ا فع مك * اكجرو للعاوكن ا 0 رجا كلاب
 لا زا لور واركدعذي حس لج قك كت زون ارنا حس تدب بصنمر( يلق لقى سرج نعل نع سيمو
 مترك جس رب لشاع لإن تك تسبن جتا كس مالسلا مب: | ايئاوج- م1 هم لسع
 - ليت تاه ساي دارا او نس وم ذارفر بحس بصنم ترم ىلاع تيت توبن لع لعادل ايانب بم فني رتب ىكساوك كانا نس

 ةمااعرسف ةانددر مث ١ : انك اجد ىزاب ى كس ناطيخ ةلج انك ذب حس لوتشرفركا نانا
 كتي الب -اجدل ميدل 2 مجد ني ل رغد واكب اعذب قبرا ل اذراح نيلقاس لفسا

 تف لسا نربرو زوم قد اعنا لمي ركل نارا تققو ل قدروا لاوج فس لك كوب يب مويم
 تر نس جن انكر قراج خو ةس كراش ل رلراككازوتسبا# لمترروا_ جس انجب نفق اكن وجواب كس كروم

 50 لس لير طيوفك نيلفرلا لغم اور ائامبا تي ل تحل دارم د لينك كمن غمس لا ني رسخم
 ماع يرتبم تسوم مولخم لال ايسجج داي طب موهشم ل ووو ير ليت ات طافاس لاح قلعت اج القيق كا زسوا زج نت
 0 اا ذوأى الطارف حس بس ساكن ارح مي كاتشاب نانا ون فرط لاكي هوروا سساجايلدا ارم موي

 <اتدامع انما سا تسرك ارك لاق سايد لاذ تارك لرب سالو زنك ى ررقانو اع ووخرلا نانا فرط
 ل لول راجي وانك بكت بضفنو ايغ» نب 2008 قب تدب راب شن ىف عب ض7 <ساناج هر كتي حلا ل ناطيشسما
 ردت نر بر ل ع رو ل 2 7 2س اموج ترب لكأس لاقايدج دوا لودتردهو- ل تس اجو الت كولو

 -<- هاج نب قولا لاذرا«قولفا ف رشاد نر لا ليل لسا سجس ذب سرب نااطيبش لو زا وحج

 اا نموا زجر ف كي رمي توب ةس + كس للدور نا شن تلابذكي ام. :عس تر# ثعءاب رات ااه تم إيف

 ل نو تق نانا ب و تر ل هطول تيرا نش مب !ربقت هسا لين سدركراكئاهيك

 ري لوم اكل لاوفوو إي للسن لكي قاب كغ كح نااوك فود نادك جس مهي يكب بط نبي زن للاارسود « مون ب التسيب كيأس 18

 نيملسملا لعجنفا ل لص لب طمس لوم اكس نااوك وفود كس يوتا قت اكفاصناو لش وج بتر مو رمثاك خرط قت كا

 رواايكا دبي و كن انا لح ساكو رك إل ارخ_كي سلا ناتج لوكا كى دب لير ند نومكحت فيك مكلام 0

 واهس اههو-نيد دوطر كرم قر اروا ند ووكر ل ا تت لص وفود كف ل ا أ

 لركن ١ نقلا تيب« ماش 2 كل الس نان لم هيت وكر ا قلة رفاك حس انس فدك نت قاد ل 1

 تاماثتم لاك نب راد حر ف د نامما لل طمس لوفوضتيلس نلاد نين لاحت زم يأ يرق عناق نحب لجو »ايد لج
 لح لؤي كح سا نيلف ىلا لا قي انرك م لوح تكالبو تلذ كس كرب دوا ىلاميا يدوخ نلي_ اتطوم :ءافوب

 تيرئوف اق الوكايث د لأب - كح انتو وطتلاض ل |وقخمسل | لراس كس ازا زج كس تيرطف نب دوج حس نم اك ل ىتدإ كس د



 ماتاربأ تمي 1 44019 نيعلا ةروس رعبا م مت ةرلج, نمل الجر يضل رشم تناك
 1 3 0 98 . 0 د.

 جس شايلك وتاب ىلع دوامي يار 25 ناو اق دداوم ملاح لول لن لت ابيك ضف لك كيا

 قا بع لب نزلا مروا نإ نط و وعم ل اثد نيمكاحلا مكحاب هللا سيلا 1000 :تاتن اكو اشي

 تس ماركاوماعناوك ولاو سرك را نراك ب رتبسروا لإ انتج كتير او ركريك لس ناو وضرب قي *- ل رك ففاصنا هددك لا
 ّلالميروا- اكسس رك اك اضفنا هدايك ع فصنمروا ملاحي حس بسس لب تادن اكو هس لايخايكت ددسن كا دش الصبر جت لي زاون
 أ دركت راكاوكى وتذكر اسس اكسس دكر لري ى ياك لاري دوا

 ٌلارتبا رود لكي كساب دوم او كس ناييزادلا لا ازيك نيهالا دلل ذم : ماك ص الغ

 هلي قسد قم تاءاقمد اي نا كلي لادن انج هس ايل ايلمالكر ب تاذاج تاس داصقتخا تياهن ليمتد جس حس ل لاروع

 0 لان رفرك سدو زوجت اسكس ديكات ذم دوا كح كيك ناسا ني 2 لا ةسدطلا لابج_ سو لكل اوك يم
 كر لامألا جو ىلخ رت اص لك وثود ىرب روا لي لم سا اكس ل يررظ سا ثوان يك اروا ع اهتكرن لامه لاس دك اس ني ل

 00 دا كال سا الج تدل ل تلذير عثروا هدر تن ل ىرفن نس ل 100 لي كد

 روا لو خ بج ناسك داشرا ب رخ أ اكد ناك قا ماتم اك او ع كن ور تس الج كل سو ناهي اول وخ تر طخ ىب الور

 لوود ررظ ارواج آس اسكس لارلص قلك وم اكس اك بف اضنا نير قي ايلاف ايككشسم لش لوصتوو ل لا رخ

 قم قربي ل راو تست را وقس رار نوفاك ع بحب لم سونا دع ل ايد لب ام عقلك اما ما

 - قرم سفر الب

 د دعب رجالا نم هاطعا تام اذاف ايح مادام نيقيلاو ةيفاعلا هللا هاطعا نيتلاو ةروس عرق نم. :ترومل اضف

 ادع ل فسروا ا. رفاطع نيو تيياعرج ل رت سا ىلادتدثلا_امعح_ ذب نيو ةرومضتوج : مج 2 ةروسلا هذه ءرق نم
 -6سارفاطع با ريارب كس لولاو كح ذب كس تدوس

 تافص شل ر روصتإوث تلم اف تس اد تس رك لتعم انطايارس الف ناسا شم ناسنالا انقلخ دقل :لولس فنا

 جس نيم حا طاف تداهثو بير ثئكس تيعماب لباد قادصماكهتروص ىلع مدل هللا قلخرواهسر بطني

 باؤلورجاووروا_يسانآ لالخ ندا كوت واهس دارم كرب ؟ىحضرلا هانددر مث-بس م اكود ءاقنس ارواهدافاروا

 نمار فاو اما تسدج هع قو ركاكاوجمولعمتس للا 2 يدار لل ورو زعم تم اح انوم ببح كى

 كيلا لش 0 + مر عل اوصل |راشم نت ىلا لول أ يرجارشلاو اخنا آل اوم



 3 8 : 5 هاا ل

 ااا بتي أ هن 92١ قلعأ روس سهرعأو داب #ء مخ“ دهسا نيل اج يفلح رو رسب دن نلف
 هش ا-بباتتهتتلاامببببتتبتتسسااااسسااسل ل يللا

 ناّرقْلا ّنِم َلَرَئاَم ْلَوآ ْمَلُعي ْمْلاَم ىلإ اَهُرُدَص َةَيا َرْهَع ْعْسَي هيك اا ةَرْوَس

 ٌىَراحبلا ُهاَوَر ٍءاَرِج ِراَغب َكِلْذَو

 نمْيِحّرلا ٍنِمْحَّرلا هللا مشب |

 وع نم ّسْنجلا ٌناَسْنِإلا قل َن قالا «َولَح ىلا كبَر شاب كي َة َءاَرقْل ادجْوَأ اَرقا

 هي "لال ىذا «رهركآلا َكْبَوَو لوا دين ارقي متل نب ريل ةعطقلا ن هر ةفلع مخ

 لع مالا هلع سيرد هب طخ ْيَم لوو ملقْلاب طل ّمّلَع ىلا مسن لاغ حرك

 نإ! مح الك اَهِرْيَغَو ِةَعانّصلاَو ِةَباَمَكْلاَو ىدُهْلا ّن اسلم َلِبَم مْوْهَلعَي ملام سنجل ٌناَسْنِإلا

 ىنْعَتْساَو و ةّيِمَْلِع ىاَرَو ٍلَهج با يفلت لالا هءؤىمتساا هنن نار نأ »د ىفطيل ناسنإلا

 ىو ل يح ومل :موعجولا ُداَسْنإاَي تلَبَو ىلإ ّنِإ هَ 0 نار را را
 - ع

 ٌىبنلاَوُه اَدِبع حربا ره ه”:ىهني ذل بجمال اهِعضاَوم ىف تيارا ؛ ْهَقَحَتْسَياَمِب ّىغاطلا

 َوْما مسيل! وأ بد ىنُهْلا ىَلَع ُىِهنَمْلا يأ ناك نإ تْيَرأ«-ةىَلَص اذ ملَسو هيلع ىَلَص

 ملا ناَميإْلا ِنَع سوىَلَوكَو مَلَسَو هيلع هللا ى لَ ّيبنلا كلا ئهاملا ىأ َبَّذَك نأ َتْياَرأ 0 ىوُقتلاب

 ةيهن ٌتيح م تطاخم انة سيعا ا ِهيِلَع هِي اجيف ُهمَلْعَي ىئأُهنِمٌرْذَصاَم +« ءىرَي هلا نب ملغ

 نع لرسم تركن فلا نأ تح نمو ىؤقتلاب رما ىدُهلا ىَلَع ئهنملا نا ثيخ نمو و وشّصلا يغ

 رخل همز لاب اففشدل رفكل : هيَلَع رْهاَمَع "تبول تقالال ليلا لعد الك ناَمُيإلا

5 ِ 000 2 5 

 هلا ْراَجُم كدب اَيْفَضَوَو طع ٍةَبْذاك ةَفِرْعَم 00 - لدي ٍةَيِصا الا ىلا هيضاني

 ا

 ىلا يدلل ل لاق ناك ِمَوَقْلا هيف ُتَّدَحَتَي ئدْتني سلجملا وشو ديدان انا ّقأ د ع .ةّيدان ع ُدَيْلق اب اهبحاض



 ةارتعآ 4 واؤب قلخأ روس ءرسأورإب 21 متكلم نايل الجير شوج تنتاك

 َكْيَلَع دال يم ايوان َرثكأ لحَراهِباَم َتمِلَع دو ٍةولَصلا ِنَع ع ُهاَهَن ُتْيَح َةَرَهَتااَمَل َمَلَسَو :ةلغانلا

 هكالإل ٌداَدَّسلا ظالغلا ةكئالَملا «قةيِناَبَرلا عدت ادَرماَلاَجر وَ ًادّرج اليخ ُتِعِش نإ َىِداَوْلا اًذه

 ا يف مَّلَسَو هيلع هللا ىَّلَص ُدّمَحْماَي ُةْعِطْناَل ل عراك ناعيا ُهَثَدحل َُيِداَ اَعدْوَل ِثْيِدحْلا ىف

 اقر هر رش فاز هن نع ةكشاو ةولشل كرت

 ارمج_ٌلوم لز ان لت ءارتر ا وج لئن تاي آبي حس بس كت ملعب مسلاه حس عرورش لان تاي آل لا لم لاهل ارق ةروع
 ميرلا نكت ادثلا مم جس تيياود كف يرش داخل

 نونو اسنا( ى# )ايكاربي ( وكن ولك ) نح لوجت اسكس مان كس بد نيس!( يح غرور ازع ذي ) تكتب... : هج

4 
 "ا

 ظ مرا ذب براكي آردا( ديت كدي ) ةخ ذب( كوي كيا كسب كوخ جس عن” كد قلع د يي

 لف نس نيت راقت بل زك مان سا( لمعلا رقاب ليعركلوكربارب كس لج )<

 8( ةريطو تعضصروا تبان تيار ناس هتاناج تدك ايد ملون سال( شب )نانا( اكدر شاسكاس لشد

 ناز تب ختم( حس بو كل املك( دو ) يآ يساهودك حسبو لا- اناجد زك دعب الب( اقلطم) نان (ايقي) 6

 (ناسا-ا) يقي( ب ل لوعفم وار ناروا<س ىلا لوعفم اكس ىنغتسا رواج ,يرلقت ببر ل ىا ردواج_قلخو هلل

 تيارا ناك فس 2 ميبوا بت لن ازملثكرازبإا ب. انادذك ابالي فراك ب دست
 المج جاتحيزاثدد كب جو( مو يلا لسعر كت ) سن كيا( س لا دارم) جس اتك عج( 2 بقت

 ركلة ات ديرطعب وم اترك تلك ىراكز يت ب( < م وا)إيد:ب تياربهار( جاب داج اكوروكل )هرب هو ركاركة الت

 هكدا. بكن ايك( حسن ا ناميال6و؟ زومعروا(وكسو لدا لستار نتاجات

 ساهل تاياكت رت بطائق كس دازسب لوك ادا ذيله ايو قس ايدو مد زر سعس لاي )وه

 سس نامارول لاو ذات لاو ذل خزن بس اترك قوق رز يهب روا سي تسار ار هدئباو+ يك ع بك مج ساتر

 ( نفر طروط رك )يآ ذاب( جس ديمتمال) ضر رك( بس شي تناك ا) شنب( بس ضلاو نس كلاود

 فرح لوب رك ىلاغيج هد( ك ليد كيب لشعر زووركثييمك تس لاب نايج )< رجب قي كس سام
 ىدان )لولاك ل وقامت يس البد( سالو اشجار نكي اذا فصر ىك لاشي ) راك اطخروا لوعتتج( ح
 هذ لبا لاج قد زاوآت ذو ك تييج تاباكم دق الكبد لبن كس لاو تمس سا لب دارم ىدان ىلا
 نجس ليت اعئب عسدتب رمرحقب اراب و م نس اج تاكا هت ابك وم كلنا حس زارفوكم و ريلع للا لص رض

 هانوكس ا) ل سير وكن وتش وتشرف كس باذع كمت( لوجامكرجوكن ادي ا حس روف لد دوا لوراوسرعكن رب دل لوما
 ليل ( تل طلب هسسا ناابردك غر ذووق ءانيل البوك وفني اركا ىلاقتمثلا كس لع ثيي دع« تشرف وضص تكا كل كس نك
 برقروا) تعذب ز رن كس ثلا ) يك هديكروا ان تاب( شي ذس ثوار كيسا ) بآ ( ع كيو كنا )

 -( كسرى راورجن رف ىلا ) ةجس د تس كلت



 اورد و1 لاح ةروصاسءرسفوراي كالا مت لجم نلبس روم نجلا

 قرسود_هتس لات ر ورضى ل وح مهل لا جس مزال ل زنا رسقا كي ايل رانا رشم قا 5

 ترابك ربيت زكي تس هد از ابرواع بكبر مسا لوعفم اك ارك سار لك روا - اج انام ردقم ل وعفا سيب ترد وص

 .ءرقا مث هللا مسب لق ىا-< لاح حمر فتم فرظروا بس كس لح ساطاب لهو راشا لم أر تبم

 بيطخ ل وقب روا_سس هراشا فرط مول ب نس رك ف زم لوعفماكق لخخ لايك راشا تس قئالخخلا فش“ قلم
 - لكلا لوكا وسلس لرواد زر سس قاشلا قال ان التنيب فرص تويكس شئتم د ورضىك د ردم لوتفم

 د ايكن اهب لاهيوكن انا صيصخت ١ تسال ف كولا ناسنالا قل

 يرو با زاب انباع ترك ق لع روا- ايكيا تك قلع ك- سا لاو عت قت جي كف # + لأن اسنا قلع نم
 كح لاك لاه سلي تابججاو لوا تفرقم ىكرثلا لئوج - سساج ايل ب ةقيقحول اب دعس لب ةرمت رمت بيت لأم
 5 رتل اي راركتتلا_ كس قلاب أو سسقا يك هيركر وقل[ 2ك ع ذل كن اي تمت اكتم مق لهنا رواددج و
 ىراقب انا امإايرفذ_ترضختآ_ له باوج أر قا قا لعب كة جابك 2 تارقيكرافاب ع 2 خت بردا 2

 -امت ب احانبك رطل هسفن لتق هسفن قاركجس نرد ينل تس نانا قرضا نورس لور ةار نا. أرقاايكايامرفي للا

 وكنا برع لا - لإ تس اجور و ماسك ج- خس حس لب لاخغانلا حررط اكن اينو نان“ قارا كت كب اطول"
 هج كيرا تيرس يبلع تمي 1 ل نا وو ىئنتنطو ىنتاراررط هارد انج - لب ةس رك ا يدرك ذع

 بيده مكه تم روي رعبا تي ركل تكل ضروس يأ قرم اكن ل قوم ضرير وفور لوضو لقت ك نع

  نادوسالاالا ماعط نم انك امو ملسو هيلع ِهّللا ىلص ىبنلا عم انتيأر دقل- < دارا شت اع ترطب

 3-5 تمون لانا لبث لا كابر ىلا ناو

 -جددص» خرط رشب ىنعجر
 -ج لكى تمون لكل اء لبي تروس اروا فيرتتام كل ارتب كت روس ىنغتسا
 وراق ناس تسر طحت ف لظ نرسم اكس لوقت رت رطل يكد مدر اك تراب لا كتف اشك حس لهج ىبا ىف لزن

 ناروا ىنربخأ ق*“ تيأر اس و+ نامل نيب هلال ترتر وا سس لك تسوس يكس ب تلال دمجو اتقان رس نت يامن

 جايرركت لال بادجاك بذك ناري لع ف وذ باد اك ناك نادوا_ج ىلا: لوعفماك تيأراهرسودربط شل ناك

 فاط باوجاكط رشا سوم تس رك افتكا ب باوج كس ىلاغط رش هس اترك 4مل يا ظمالقب ىف لوعفماك تسب راد
 رما وا هنع ىهني اميف ئدهلا ىلع ىهانلا كلذ ناك نا هتاولص نع هللا دابع ضعب ىني نمع ىنربخا ىادكايكا يدرك

 تراكي ذهل باوصلا نع ىلوتلاو قحلل بيذكتلا ىلع ناك نإإب هدقتعي امك ناكر الا ةدابع نم هب رم اي اميف ىقنيا
 ىذلا تيأرا و كس قبب ذل ضتروا ةلالضو ةياده نم هلاوحا ىلع علطيو ئري هللا ناب ملعي ملا ابابا تت
 سرسدد مكس ساد ل تروا اذ نم هبجعا امف لوتم بذكم ىهانلاو ىوقتلاب رما ئدهلا ىلع ىهنلاو 0

 ل ملام لومدوجوم نقل فلي تلادغ نع اسكس كاع بحبس بالغت يرضخ[ تسي راه رسترواوكرفاكل ب تسب
 اهل دركض وتتيس ىا سن ىن نكي سل اور رانا اي رتردا لتنقل لا انس نكت الفا ووك 00
 لحس رودذامن_لويك# حس ايلئايلركا انتل زامنازبل دقت اسس مكككس ىوقتروازارن قلعت ون ىلهني ىذلا تيأرا لترك <



 هيرست 1 90ه للا جروس تدرس 6 مدلج نال الج يضرم ننال
 انلور تس ايف ءاعدارم سس كس هر ولو دثب لع تلاح كنامفكة جابك اي هس ىلوت قوق حاتم د دوا جنس انو ىل وتدور ا دواس
 للك ل ورسو د رواه رؤ كس تردابخ 0 5 ىلوم لتر وصوو فرص كل اوحا ماع ملينا ارو- ع لولي قرسدد ب وم

 < لو ه رود تر لك 1

 . ناك لأن عفسالروا نعفسنل تأرقلا_ لو 2 ل ظسقرو ا ذ_ راض زج ىلا عفس . اعفسعل
 شك يلا ف اضم اون اعل جت اسس مال ةيصانلابروأ وج ركل م مكي فقذو جس اوم ايلات سكس فلا لبي ىلع افتح

 ضر ةيصان ل تن ارث لياروا تس لدي ارعم ةيصانلا ح ربو لوم فوصومو رك ةبذاك ةيصان. ىهانلا ةيصان ىا-ى“

 - كح قلاب مر وطب ا ذه انبكة يصانموةيصانر واكس تمير وطب جتا سس بصن ترآ رك ياروا ةييصان ىهل ىاد جس داس كس
 تع ديب زورفم يدب ذ قل اج لمع وتل اياهت ىلاب لمت روج سس قاب عفو قمع زوامل نبز. ةينابزلا

 لو كل كس رار اروا ماور خيش ما لوي برتقاو دجساو هعطت ال-جس لذ لك لس ندرك غرم رفحا يبج-

 "1 ريح أوج جس 1 العهتس نع كاد اوجركذ اكتم ارب نتن لي ديب قر عالم : تايلر

 اكتروس لابس ان دقودر ترب نضيف قو بحاصروا قوروا يس نلايباك لا لب تدوم لا - بس لاس لكن يب دم اند
 نا تاتا ارواج قى اصحى ارواج 0-00 بس و انهلس تيب شكا ى ذي كتم ا كبت ملعي ملامح لارتبا

 - رماظ متوو كت روس اا ايمانك روكي ركع د ايكو ف لجتوباروا ىكعرورثش ىف رف لبي 9في مرت روض بست

 هس لوم ل لكك وباونتت اروا كس قد ملكي يلع ثلا صفا لوسردكح نايباكدتر صنت اع تطمح .٠ :كتاياور

 * لكنا يأس اتوب ايباد تي د للم بااوفديتي دج يآ كتس سوم حرر ىك ب ب اوخ كبك جس دارا اكلك جبكلا ةجتسدخن ترج

 روابقارمركور ل ءارتر اخ طور قل بج 1# افلا كس ثُثنحت. ءالخلا هيلا ببح لي ثءداحا- لوكس دو 1

 آد كل لا فرط كت ايد دقيق وراك ف يع نإ دوج تم ختام كت بلطمل بك اداد كس يل اريجرم شن جر فلم

 كك للا تسد كد رو آمان لم اين ركل بس نب ريدك كى لوك تب فس لونا سوت كي د وكت الاع ناك
 4 ىاقكروا اج ليس رك ادق أ كرد دانا روم تو جنجددا تمرر هل كن ننام قد كل كنون
 جايك قفا طرا كروضحذ_اثئ ام ترطح_ أر سقاابك سس ياةركوم لست ل كلير ترطخز ور كيا كي اهي نش لاا اناج عيب د ذ
 رم د لني باوج تشادرب تاق ريدك ينير كلي تحل فس تشرف رب ىلا ئراقب ايناام_(اررف ل باج ذآ
 ىذلا ببر مساب أرقاؤ_ تشرف نس زوجتراب رسم بنج رايد باوج ورا ىرسمتروا قرسود ذس لش أر قاابأكر واايد ثوم
 ا رفرك آر كروا سوم لبلاو تس ذل تي اكس ارو مور يلع فنا ىلصفلا وسر بنام ذب كت ملعي ملام ناسنالا مع قلخ

 كت شموو فوت قبري ب بآج حسبو كل تس قوروا نكي د لكن وشرف ابكي داع ذوا ليلك يآ ىنولمز ىنولمز

 وكنا ذس يآصتقاراسر جبس ايكد يك اي رض! ايا رف بلآ بم قوم لئاذ بج حب ردي كوم كداط تيفي
 كاد يبس اجو لشخ آيزكرب كد د ىل لكبر نس قوي قرا لاج دوار املك سد كن اج يا كت كب رفرول ايان
 اراهسو« ىو راد تناماء ل تل وب 6 - لو سك ل ولسا ليي حس وداد تشر ب آش آل كيس رك يئاوسر قكشا وي م
 نك قرد لاعب دا اتب ةياوكي آى دبت لانش تايفنر يل راكرب ل لوبي زاد نام“ لياوا مياكل ورادانروا اراههس اكل وأول



 وحارس حي 41 زلعأ ريس سرسور 1 مر نين لويس تر ولج رن نال

 ترطح_ تح كل وم ايبا روا تس ذوب تب هو تلح تكل ليا لب ىلاريكو ىف عدوا كت تس دم لاسيعوج د لك سس لل اي كس لو

 اناني ادن 0 و و ل
 لكون كاجو كااوج لب ! شاك_اهتاراجاري قوص دفنا لحي وج تسرك اوم ان يتوب مكس وب قو لم لانس د ايتو

 نو ل د لاكن كل رايكاهج ري نس بأ للان ب اكلك ءقاكب آس جانب رودنز

 اكد ركد دب كي آرورض ل م ونار دو دن لل ل /اروا لج سال بج را تاو اوم نبأ
 ب يايات ذ_كرورشرل م يح رلا نمحرلا هللا وسب حس بكبر مساي أرقا_ ايكوم ل انتا ق رورعب نونو

 سس لسا رصقم يمك ودي جس مك ح ذياب ذولا لكي حس تسأر قلب ف اب ذعتسامف نارقنلا تأرق اذاتي أت

 هس تيياور لك ابك نءارج ل 1 هللا مسب_ج نونسم نيكس نابزبلا» لج باو ا طايل تم اقتتاو لك وأ

 نحل هللا منسي لق مث دعتشا دفعتماب لاق ملسو هيلع هللا قلص ىبنلا ىلخم مالسلا هيلتغ لني لوقام لانا"
 تورز مولا ناسنالا نا الكيس ليث رورضا:وب موضي آت فوك دس: لذان كس تبآل ا هللا مسي اج  ميحرلا
 هلا تاياورلا ضعب ىفو هقنع نأطال ادمحم تيأر نثل شيرق ةافط نم الم ىد لاق لهح ابا ناءهتس تاور قرزخ ثلا

 ىلع سكن مث ه ءاجف رهظلا ةلص ىعو ةؤلصلا ىف هارف ارجح هسأر ىلع ىقلي نا مهو ةاواصلا :مع دمحم ىهني

 هدو حايك ايار فرا دلخل اك بيث وفد نت تيارا ةحنحاو ءالؤطوران نم اقدنخ هنيبو ىنيب نا لاقف كلام اولاقف هبقع

 نب رمعل اماو لهج ىباب مالسالا زعا مهللا_قكىاعد 2ك لاف مو يلعتلا لسير ضخ (1) اشم نب فلك ب تت
 انكر زامفوأروضت تنك دب رك بالوخلا

 ماكاو ورسود( 97 ) دو ماكروأ يمان تس اترك احس زادخور وضح لك انتكر بقل ماكاوإا حس جو لك وب زخم لوبا(

 ىلصي ملسو هيلع ِهّنلا ىلص ىبنلا ناك" سايع نبا نع هيدان خ ديلف_ج ايد زادت ظالم تس ثلا ووخروا يس اترك باي رك سد

 لهجوبا لاقف هرجزف مللسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا ترستاف اذه نع كينا علااذك نع كيناولا 0

 - لوم لزان تمي اري ب للا ىنم رثكادان اهب !م ملعتل كن

 0 < لا آن استساب هيدي دوط ماد تس لون ناش تابآلادتبا كارقا ةروس............: ب عترشل لف
 تو سيض و ل توك اكو دا نراددم اراها تنس اجب ريل ثلا
 تدرب بك ثاتالبي و ذر اندمراهددوكي آس لاح تدوص اهلا ان لاف كا حا بج جن انج كح نزلا للاغ بد - ا
 تولد سب آب جدك سدو كي سالو مرو رطف سة رجس ظداع ب حسا عفوي نان ريب كيا

 ل رج رم - هك هددت هودي حس لبي بآل لانا ينس كح لس ولاو م ظوتت) تاضارتا ف ايكر اغآ اك

 ترطحوج لوم ىراط ب بكتب هدفك ىرارطختا ىو لك تش دو فوت حس فسد نفور لش ل لسا بي مد كيا كس مالسلا يل

 ركنا اك نان ارفق يم ديس فختال لات ترعب ل لت_ قلوب حس ب اهواك ىاللر قرم

 نايك #3 اجرك تكي دووروا اي ؟ريشينح اسكس ىلا ياركا_جس انؤي قرف لوك لاميا لاكش دوا - هل

 - ب هديسر نفس نااروا ناار اب دخ ترضين ؟ع قكتر لارا 000 ا



 «8اح استمع 0 قاع قرروس مسءرسمو اب هم مت لصم ني الجر يظل ررشورلج رت نال 5

 هزيكاب تيه ى دعي كرت كي آكل يب تدابش ى ذب كتاب ىلا تارك لكس لثاني قر لثولرب قرو
 ناب كنان اسمح لاق ذراع تاركين ااسهردني نس لوبنا رك قكور سباب” هزل لل متت 0

 سد فد لال اضوكض وعي الباك ايدل هس لولو تداول هس لوبناروا- ايك ارك ذ اكل وولبي كاني لس لذ كب آو

 لقدر رك دربك نع تيفيك كس لا انتيك لاطم كت الاع ك1 بآ سو كرير تبا را لك قرد حرر ا 7
 هي رعت آلا ىدركق رضأ ىو توب: لكي آى كذ لوف اك امتاوم لان قرب نقوم حررت: ب( تشرف )بكا سوم

 اوم نايم رك 2

 سبر كه هراشا فرطرما لي كدر مساسب أ رسق............:س لعأد لبي مكس ارق قر قا ووخ
 ابل ماك ذب تبم لكس بآل سادس: تيد” لايرفتب 220 ناشاملاو بي ليأ كب ا كذس حس أدي

 هاب 7 م 0ك دو ل رعوأوي آب دو دايك-<سالاو ذساج

 كس لوح قاييايرد لكل اج وب لقول لكلا قتسإيأ ايداع در خللا هللا وسي بج بلطم# كبر

 لزانهرنن ؟رواوكت ماين نال ادم قلع قى انغساكت يي[ ارى كا. اكزبع بولطم يب انس اكلم شاروخ وف كل وقا ام عم -

 راب را كس تحرج رواج ايكدع مولي روطكس ليدي لعوب نرد داك ارد ب أع انعم تس دّقلا ممول تاي 1 لاو سم

 ابآكح ا يتروصقا كرا لك نحب مرن ع مح م ووو مد يوي احدي هك انت سكب لطم اك ا رفوك نع ب

 لاق كح او اياتاءر فر ذعراب داب اكسس ًاروا- دم سب دك اوس اكق اطيز ال١ فيل "لاهي كح لا ءوتذم لابي وسام كح جساترك

 سلا هةر تب مف الغم ناش ررط كساب دا نار نك لطب

 نوم ناخد ارم كلج ساكس نامت, كل سا تكي ع ذب كنس ىلا ب: فرص لون تك رأر قلكوج ولن ذي زج لوم
 سا خاب لاني كس كك بانل روط ىرروا تس لاب انش فرت سك ايواء مفر ذع كس للا فس بادو واب كس
 ايدج اكرم كح كس ف ركى وقوارعتسا كى ودك ع بل ان نكن اب د تس دو زول لآ اك ير بج تدر طتروا اوم ىف بقل اكسس
 ل ةس ايكيا كح ل ينط فرقت, يفوص

 اال نيو عن قلع دفا !جدعإ كس لا ماونا ام يخلو ا ليي ماونااكق يل
 ساسا نموا لن دهس رايس قب قليب ايكمدقمولى ا كس سا جس دوج هدايفب ذب كل وتمتبسر ا ؟ سرك أديب تنأر قو لكل

 نوم و: كس قس لت غب ةقدع . قلاع يك اك ارب صار وطب كل ا حس قلااقلا لضأأ نارنا_لكوج رو
 لقول كتر نو داعب بث لوم ارنور لمي ريلع لس عرورشرعب ل لمصر زفت تءاوج تلاع ٌلارتبا هدب - ل كس

 سلا تلاع ذرب كا رقطاي وك  اناحو# عر ورشي طرم اكيد لك لااا ملعرم ترتب دعب كس ىلا بانل كرايفا
 رث اكن لادقلا لج لعام كس تسول تشوك ب اري ءريخ ارح ل اكل ودي دوا غضم ل دجب دوا ل تم الاح رضتغرو لا ذفروا فن لحي
 روصقلاو كت رأر وو ايسفن قرب - لبث ولطمويت سك ريق سا ضب ارقي [دامرفور اشارك اءرفأر قاري ع بر نارك
 للك اناهح كرات قيس متن ء لاعتدفلا شرف س ماكل سكب آوت رواد جس يد ذاك و كلج

 كي آت ناش ل ايدانب ملاعوكزج رقت كارواو ملكي رواروتشوب# روا لضبس سس لاك سس مك جتنا اك سادي دواي نب



 اهجاربتيآ 40ه لل جروس ءرسنورا 536 متن رلجم نمل اير ييفل رشد ملعب رت نما

 اب - لالي ضيف ادم صوار وا جنس لاك توا دتسا بسب شيد قام لاياردادجتسا للاكل كيس آس ىلا كلام ف تيم.
 هس اب عسو قت مت اي داني مك بسح اصل لاقت ماع روا<س كوم ثداكر ايل ند يلط شيفر حس مر كرك ذي حس لوحي كبس

 رول كمن اسن اي دوطىك ايلا را لبس حقو - اي اثم فس قيامه دذ ماكس رف تانج كمل سعب الضروا ىف تو تع اشنا كلب
 ككل سأعود ح لسد ياروا هس ايايفووشنيس اروا لمت اجو رركر حض يخل تروا لسا لص ىل ناو اتم اي ددن مل راكت ب انك

 هطساو متن ايعرو كس ل ا ل ل طو جو ىءرعقوم اكساب لح تركى ف دي رطروا نوم لت نيس مولع

 - وب للا ضيف ويم زلسو انو هطس او اكمل ح رطل وا نس هطساو ىلع رتب ناين اء كس جوا ظنا رطل ا حس ان
 - 1لتر الانومم لضنا عسب اح تدقيق” يديربج تلقيت ابي حرر تا

 بايسايي مكي دواس ور اشا فرط مكب ابساءسرسودودالعس مربي ا ملعي ملام ناسنالا ملع............:[”بسابسا

 ةييسد كلا سال ميج حسا جس طيخيروا ىلا ذل كن بس تاذوو ل صارو بس رث مروا قش للي - لن لك ثوم تالا

 كا رينو معو ل جس اتاك اوك فر تفر عسا رف آانناج لب قاس اتزم اديب حس ثيببب كح لاء بج دب يأ سال
 الس سد ليعلم ل ذاتي ملك يطعثلا لصنلا لوس هلي حس بسس تاي آي كت اهب السان ماما اك وفر امدلب ء لاك ف داع ا
 يآ م نجا لوم لان تيا لارتبا كرم ةروسدعإ ل لا كح تلح وم لال مت كس هواي حس لاروضح نق تخت اننا بر
 < نوف سوم هتنح كياو ودل انكر ليث اي وكت قي” صا ىف ناسا يل ناسنالا نا هاك - ع اك ياذتج قس ضف اك تادبنوك

 يكواور ىلع كاتب دك < اجاجوم رورخم اننا ل قسى لا نيا رك ايد مكس ا نس اره هت ضبا روا < ايل اياب

 ولد كرت س.ا هس يس آ لو اكل يحس ادي راب لال ك الوب قف الب د تنس ذب زار لبي مرتو وضح لمتلا 1 ليش
 م نادر كي آدقلاب ذايعلا فاعلم د تح دب زامترك اداب كبس امك ارك كأي روا- لع كأول تك هت اسس ريم ليام ولحم سب زنك
 ع قرنخ كك ءاكا تنك ؟ا9 ايل امج دل ف لوك, يكسب كتيب اللب ءايكك رجب رم احب سس هدارا ىلا اك ودك لاي
 تا ًاييرب سا تل؛ ترون لوب ىلوب كا ف تعذب كس ارك هتح تش رفوو ايا رف نس يسآء لإ كير ةرظن لكلب دادي كي ل
 هار ناك ك ريكا لك اارسصتروا كل كس كيذ تناذارسوو« كل كس تسمن البي يامل نين الك لي تايآن اد لا
 اجركم يجب ف ومرات ا ناس ارك لوم د كرْللا بس تماجوو تزرع تلودو لاب ى اينو ىتفكسا

 كارما رفووضرواربكك ا تتفو لابس اناج لاي كس قا ىف اروا_ايكادبب ادخلوا ىعج رسلا كبر ئسلا نا-<
 - كوم مولعمم اجنااك اروا__كدحك تقي

 كل أكس مر كبسد نيا ةووف ل وبجد رس كك امن ا ا اللا تحيا ران :ج حيراح بس تب ربكم اقم

 ترضخ آس ع دنع احاكمص د اجار 5« الور قكعتسا قاس اتم دك سفح اسكس دخلا قكو نبا سدد لوم لذ نايك دلت
 مولعم عفر كت يب دبخو انتم حس لا بس اهككازا ووكر وضت سس لش س تبحادتا تان كيري لين دارمم مو ريطع لا لست
 سا هلئالاح _اهت ايكاي د الصلت كتي رط اكن ذم زارفوكي آد جتاسس كس ف اء رفذارفرسري تدوبن بصنم لوم مولعم كي زين جس لو
 < تاج ابك وسر يي دعو م ىك ىلومجب لذات قورب بأ كو والعكس ناآر قدك اوم تعبان لب ع لكل بي نآر قركذاكدقيبرط
 ؟اسلي دوك وتلاحد اشتم ل, ويصد اود نلا نس مكس اب داجامج ل حس ىدأ جرار ف صنم رب جس ماع بااطخديرجاظب ناك' نا تيأرا

 لوم اكسر رواه امار ث تادشوكن وك لروا هس ب تسار دارو دنب وو لئالاع_<سانك روك نب كيأ تح تدابع كا دخت سوو كيا



 وحار تي[ 499م نلخأ ةروس مهرسورإ 20 متفرج نيل لير يفتر شد مج رت نياك

 يكد كوك دنب لسا ادرك انو لعاسحا يب هس ارك تب العب تس انك مل ادد اور حس لااروا جس امنالطجتوكن تصاب دوا ع اًنآ ود تس
 ؟اي كركر ايا شور دي رم يك ا تادزل قوس نبل لانزل رواد او نسال قررا تستر لع يا

 ْ 5 كي ركقيواد م ولظضرو لاك هازل الترشلا لك 0

 زاب كس تارشافيا رج جت اموكب بنسيي ءودئج رم هعنب مل نعل الك ةماعلا انج نارك ل وبك اكل ولا

 مرم لت ل ركزككى لاب كرست اسكس تلذ تيان 5 آش زاب تس ثلا ارىنب ركل نك كل ومكن اك ب اعين ات 7
 . لو سون كك تيئارع لل لاب لابي دك - اها نوال عرس اج كارول جل للا

 نوكل ماتو _ لثة نس الب قيس تيس كس لاشكر دالورس كا رمت الب ساكو ا لمتوإا هيدان عديلف
 كتي لم كس روب ركث ديسكو خللا فس لويئ ايس مالا سكس رع روبي زك يو ردتج ؟ك ايبا
 د الكوت ومناك ا قلك اينو لابي كوم لع غر زوو نيك صواب د

 هدجكر واهس تمدالت ةربكت يأ قرأ, اي برتقاو دجساو... ..:< جار ذاك لاب رث رثهدايز تس بسام

 جد ةك ذي زامف حررط ىارطخو فوت حد نايصدرب تك 001 ل

 يف عسا انا لو كولر زمر ودق لاق لا كاد تدابعهس وشو اح لابج - ها وهرأ شب كتبا يد

 ل ردو بلجن عسانا يرتوي نا بيرتس بر ضن اذوب ز ند يسولف 2 تملا ل ا م1 وب نما
 ٌةرك لكك حا رف لوا تم آب بنج مينا لتر ضخ رك هياتم مولحم كيب حس ةيرج وبا تعي اود كم سين سات"

 تا لات ربك بي تاالصفموج لو تحت تاياوديي يل ام مايل_هك تس اءرف توالت

 ري روض قا نس قا قيقا اروا تاياور ص تابآ راي لارتبا لكك روس 000 ممم : مالكه ص الغ

 م جس لبد تايلزرست لا يحك يكب ا كل كس تدابعر»ا قس تدلف باو ترا يسآ- لوم لزات لضارترا
 ا اوم ل زان متو لانك روسنا الك صحا رسود_جس ترق فتن كياوج انت اب رش اسكس لوما كفو

 تايضف كم مناهج اصح لكي كس تروس قرني تلابجج كر كل متو دوا - . قدرك عر ورشاىفحاب زان ل فير مح

 ورش تروس فرط كيا زبن لوم مولعم ترا تلاؤر كودو لاب ت_اص سرسود لو وس تروم مولعم ى تربو

 دارو عرار نقل عب 2س نون ل6 ليل رح < دوزرب تدابعو لل ع رم قله روز كارب تيما كمي

 -اهتاوه حزام دعقاو ىا قت انآ ارت كرافك وات يكس

 اك ذب نة روم فت هلك لصفمل اورق اتاك رعبا ني لفعا ىلعلا ةروساازق يمن: قيروج اضف
 امم اطع باث اكنح ذي كتر ارك تسرجت روسو ئا

 لاهكروا_ع برقراررواعررضت عروش حرور لما هيكل هداشا للي ىلا برتقاو كحعسمأ ل3000 :لولسي فن اطل

 اوم مولخم انوه بير قدام لسا اكتيسازف ل ب_ جس تيما عر وشم



 ا 5 : 5 مع ا ع رحل
 هاحارعجت بع # 4ع ةجررقلا ةروسهرعأوراي 2 مدلج, ني لري ررشو مج تناك

 لم و“ ار

 تاب تييزأ سمح َةَيِزَذَم وأ ةَيِجَم ِرْدَقلا ٌةَرْوس

 ميِجَرلا ٍنْمْحّرلا لا وسب
 ىأ هْؤِرْدَْلا ةَلْيَل ئف اًينّدلا امس ىلإ ظوطْمْلا حول نب دج : لمت ناعما ىأ ُهَبْلَّزَنأ 1 انا

 ليل هلي تنجدتو اهيل ملجه يرق لاَ دئحشاب ثمل كل وُداآَمَو ِمظَعْلاَو فْرَّملا
 تا عل ىف ُهْنِم ري اَهِيِف ٌحِلاَّصلا ُلَمَعْلاَف ِرْدَقْلا لِي اَهّْيِ سبل «رْهَض فلآ ِْمّريحْرذقْلا

 مهب نذإب ليلا ىب اَهيف ُليِرْبَج ْىَ أ ٌحْوَرلاَو ٍلْصاا َنِم نيئئاتلا ىَدحِإ ٍفْذَحِب ُةكِئلمْلا لو اهيف
 دى سرا ف قب باق ىلإ سلا كلي اهي هلا ةاضف +” ل نم رن

 كا لم كم هلم ف ىب غرك مل يب يو رفا عظم ٌيحخ أ: "ع4 2و ادتبمو مّدقم ان

 مث م, اير حت م 1 َ 2 تا 3

 كرذهو تزعج ) يرق بش ايكل زان .يايند امس آس ظوفك رول مد كياوك ارق )وكس ا نس مت ............: مج رت
 ( 4_2 بترو نع مين ال ؟ع زج ىتر رق بشرل ( هس يدك اس ا) مولخمي وأي آروا ( تس لاو
 ربك ف ركل ل لا ار نا ركع لع رزق بش زيرعت رقي ف نخل تاس ناو ردنا

 رووا( جس ايك هر كف طول يأس لن نتا لمحت وو لبي لمت 0

 توم كس ل ةس لاقتشلا كا سرب اسوج )ركل ورش مارب حس مكس اكد دوري ةييسا ل( تار) للا( لير بج) رق
 مال علطم)ء قر كتر رول, دف بش( ح4 اء ادتمروا جس مدقمر يش ) هوس مالس يارس( عتسابا ناك م مواسم ع

 در ناسف ىلا تح ركن تم رك لع لا قي رفع هي جو كونك مالسوكت ادرج عرواط تنذو تاس كس هرسكروا تفك
 -( ليث تس ملم السوار لب زل اكن لاري تدك

 كس ىلا ساد ل قدروام دوا لو تك كف دم ىف هاد كت يرثك ا ٌنلايحالا ةبنده وا ةيكسم-------..٠ : بيكو 3



 ' مامارفعيأ 4 9< طررقلا ةروسء ٠ ماب 6 2 ةريجم نيل الج ريض نواح رت نراك

 لوتكتيرثلا نكي 01001 ]1 1 4

 2 لتس لندن قرم ا عم لاب لع كيرصوو نم لك د ل وه مناك

 | روما زوم ل زتروا لو تكس وكف # 2 مد كيبأ ىلا فا للي زفت سود لا دفا كيا لو فصوود كس نآرق ةهانلزنا

 بدوا ل زل تي حس طوف دل ادب لمد وق بش لوذف قف شرف ع ايكوداشا فرط ىلا سيرين نسر 00

 ماكحاروا يي د تاوبوكت ماس لون نر زيرو وصقل ع :رتبرص لين اهي لزب نك كن ل لاا نك -

 هاا

 كأي نآر قا لاو ف كم اكلي لمي لاي ومر دق لاق شام زير داوخ لون كس فس ومر دف لج اق نكس رد ردققلا ةليل

 2 نوب ليتم ارش ش الايس لي بش لا (_ نس تعوم قر زل قتل رق عررط ىلا ومب تاذ كاي ىلاو ذل ذاث

 هداياء بش لي قفاسإبب لي لمتاد قاط كرت ا ةرثككس ناضمر ققادصم اكردقلا ليل_ ل لوم نإ طمس تارت هدش تس لذا
 ب لش تروص كن تويكس ايلا مكر برق س ىلا تسلك كر دق بش ررط كي لإ , لاوقادما ز تس لاح ل

 يي ةرظأ ليث لاعتكس تماروا تايادرم" ات جس اينكاعكر لي هدريوك لا رارسسا كس ىلا قيس ليج لامر مادي كرك

 حررط ا جس ابآراب نت ظفل دوا لإ فو رتوف لمي ردققلا هليل فدك اهلي ور طار وطب مل ضن جس وكب ش ليوم انس
 لب اه ىتالب تاعك ليش اسك_مارتلا كس روك يأ كيا لنزار تاب لكن تروس اغلا اج

 نتالي كح ورعود ايزح فلا لع برتريل ردك ا فارعتس لوز جس !جاجو مادو نر قل شب ل يوسكت تسون
 -ابددتب رايصتةرثلا لم لد فكي رازن كاك ه2 دا فرك ذاب ل ارعا ىلروضت رم كيا كيس كس لا دواس لأ
 . هال ان 1 لدم تير مو احص_ لاس قنا شي تاياور ضتروا
211150 

 رارنب فرط لن تسباو سس للا قت عرش ماك ادوات رار لب بررعوج _ هراشا فرط كب اح قريت رهش فلا

 -ة آد مزال سفن كولا لصف امس ايكش رف ىلا كد سا تسد دق بشوك ونت"
 ايدواءيايند ناسأ اي اتم هيب نات زان 2اهتس رول اغاكى دقلاردددداتسدول ماءاكل قف ةكئالملالزنت

 لك تأ ثدي رما لك نم- قوم قولك وكروا ووزع نوت رذايالث دارم لي ربت تس رددوا تنس دارم اندم بر ثعتس نم

 ابؤث“ نم اعوبا لوقب كتم هس لامرف ناي نرش وول كيا د نيج روصو ل نهروا ناسنا لكك نم ىاهس ئرما
 ماعلا ىنا ىفن رما لك نم لزنت ىا- رم زاخت لزئت رواه مال شنه لس يب تدوص رس رواج كلل كس يدعو

 ددصممم الس كوم لاكشي ليي لا نكاد حس تس يكن مال - ا لزعت قتكرما لك نسم لمس سارا قتلا ل اباقلا

 دهس ايدركت للا طوررصمير ب ل قا فذكر انلع اجابك ير تبي انلسومب لائعدقم ل ومتساك احس
 لاج الا ناو_< ايككايابرف ميكح رما لك قرفي اهيف ةكرابم ةليلتي 1ك لت بش لي وج ردي لكن ايعش

 كج قكرمعررط سقيا لم لود ىتوملا ىف همسا جرخ دقو دلويو حكني لجرلا نا ىتح نابعش نم عطقت
 ا ليقاطردقبشر» لو لد حجما تام بشل نبش

 تثلج يرسض ل وقبيل ىل تا لوو الب روا ىتسالس ل لاوقار اىرسوددوا هس ل ىتالس انقل تار لا ننام مالم



 داحاربتييآ 43 عا ردقلا ةروسا هنو را 2. مفجر زصب نيم اج ديس واج رت نتاع

 نينمؤملا ىلع ميلست تاذ ةكئالملا ىلا الن عئرماكىهرواوم ميسم السمك ليا ليو قرم يبل رود لم الس لو كيت مالس

 نارك ن رح لك نم ةمالس تاذ ردا ةليل ىلوم ةمالس "مال سر واهس خت ارفرطىردقتلا ليل م رسودروا تا'نهؤملا و

 ماس لوقب كس تروس قرسودد قروش رم قمءارتبم ىهروا اون 000 1 أ و مدقمرتم الس لل للروم وأود

 -ه تتابع رعب لاخلا اك وما لك نهروا_جس انام ماتم الكي مهبر نذابء__ تروا لع أثاك ىكا ىهر واو, ا رشم

 هجوم سلتك ايفم تيب اك ا جس ايكو راشا فرط ف اضم رزقت تهعولط تقو ئلا فرش رجفلا علطم
 لصبفاك الس اخت نتي ددقلا ةليلكل و تنك لاى سلام ذا لي ترروص كه رسكر وا كتر دصم لب تدوص ىلا هتف
 -ب قار اسس ل“ اطيخردقلا :ليلك ب تك رياجروا- لن سلك

 ودعلا دهاجي مث حبصي ىتح ليللا موقي ناك الجر ركذ ملسو هيلع هللا ىلص هنا دهاجسم نع ا :تايادر

 هنا اطؤملا ىفو رهش فلا نم ريح ردقلا ةليل هللا لزناف كلذ نم نوملسملا بجعف رهش فلا كلذ لعف ىتح راهنسلاب
 ىف مهريغ غلب ىذلا لثم لمعلا نم اوغلبي ال نا نع هتما رصاقت هناكف هلبق سانلا لامعا ئرا ملسو هيلع هللا ىلص

 يهتم ل رقي ناك يملا نويت اقلب هلا كلام لاش يهش كلا م ووع نفقلا ةليل هللا طضاتخ علا قوتط
 ىف ءاشعلا ىلص نم اعوفرم ةماما ىبا نع ىتاربطلا نم ىورو اهنم هظحب ذحاا دقف ردقلا ةليل نم ةعامجلاب ع اشعنلا

 روان تس عر دق بش هت اسكس لوتشرف لضرب كس تيار عراوفرم كلا تمرح رجلا هج نم طفي حكي ةيانحخ

 ناس آروا نوب لوبق كب للي تاايادر زد سى ىكرارم حس ريف د ليث تيم السو ولم نا لل تس ع لوغشت لم كو ذامنوأ نش
 - إي آى انلعكاكى و ذاو رد كس

 نآرق ل الم تروسلا_اهقركذ كذ_وم لانك نر قروا قو لت لع تاي لاردتبا ىف قطع روس ها : 2 8

 هل سكروا لوم لاذان: باتكن اغلا ميني رقلا لبيب لم لج تار ناسف يشتد نس اج كس ايي ااتج نتن ميركل
 ايكو زادتااكتكوشو نلاشو تسلك ى كن آر قس للا عس لائم اكد ا ذ ياك نا اي فيفتى كدقلا لوسر ام تس قرانا نس مت ؟ كل

 ؟اوج لزان بكن آر تروا ىلوم بكر رف بشان

 لم فا هيرو ناو زو ا رطب ب 19 لناب نلف وو ندا نك
 -<- نأرقلا هيف لزنا ىذلا ناضمر رهش كورقةرومتيآ[ى سيروا ةكرابم ةليل ىف هانل زنا-ج كن اخدةروعتيآ
 اك ىو كبير قس تافو كروضتروا_اوب ل ذات لع تعدم ىلإ ىلاسس لست اب ليش ع نآرتكج مري لج قرات هاون تاس لس ىلا

 نااضمر قلخاكر رف بشل روا- < ىلا ةقارص” اتاي ل وود ليدل سي تدوس يو" اب ىلع ننام د ىراج لاس

 دون ل اعتب | حج لاو ناس نك رح اوج لات سم ناضمر آر تركه يس عج بانك د

 روا-جسايك يكرم سس ىلا ناو «-اهل يدرك لاوحلس قورلئال نأ رقادابس لع تار لامك أل ابع نبا لوب كيا د لب لتر وص



 هامات 4 9 زرررقلا قروسل ارسم عما متت لص ناصري نما

 نر نع لام رس ررظ قاد ليد لآ مروسروا تاي ديب دذ كس قيربج ترطح الق ف او نب طم كس تاهقاوو ت الاعب

 كل وتروسو تايآتروص لك يطا ىرسودروا لبن تحل بم ول بملطم ليا قب كح ماما < اتاجابكل يزن ن.ايكوماروي نأرث
 لير مق بش امن لكم اك اكدثلا لع لاا ىت لحي حس قتيل كت انك - توم انركل زانريروضت ير لكبج - تن نر سافل
 دلل | ار وركلاوتلس قو نايا ن ًرقارول كادت ييفرص

00 
 ميكح رما لك قرفي اهيف تي آى ناد ةروسلا هيج لج م قام خب دركل اونا لوتش ف قاتم طنش كسر زفت لش تار لل نك“

 كيا كب هد لاب لاكشاود لابي - هح اكو ر زكولبجب قر اورروا تلك. ادد اكل نوم تب حس ير ارججاك تار كيرا - دق اكل ا لع

 تقر ار لوو ل نت ةروا لج رق بش 3 كلي لاس ىاركف ذك باطما تيار ل ا لوقت رارنب ناسك
 رار نلارلك يس ايامرف ناي رنج جس نو ب اوت فاقت دبس اكل -< لأم زالرادقم مشا لعس للا 7 تام لوم لأ
 بادجي كوم دن فعع اضم لم لوفر نا لقوم باز لل ل نعا تس اب كش شيفر دف بش لن لاني
 نر قاهت كلا الخا روم ا ريارب كح نة اانهذ ا ل اما :لشم_ اك اجوم اراك تر حر اوم ع رسوو

 تاج لوب فلك لعرب قر رت شلل نتا ب فلك رافمو عل طم اندر يس يب لاكشل اسود بس اي نلعب ثبارج كس
 لف تاق فج اجلك تح رفر وا تقو لكى لوا شلطنتو سكن ب كاك ير ذطاكم نول لاك جس
 د لات اب لوكف اانخا اك تراتروا تاقوا لش لو ذود زان ل

 الرواس ىلا قرب تيمناو تملك ن رق كب جر دف روس حررط كت يآ ىلا دتب ا ىكق كروس ............: م الك ص الخ
 بش_ جس ل فينصتروا مالكا كركي -<ايكل زان نس ماك ارواج لكى لاذات لش بش نال مس فيأ باتبترملا مج هك تسايك
 لع تار لااراونسروا ئاكباك وتمت له تي كل لصف لس سويم زفت لعب شارك ل للاي سس بو كف ل اكس لا مدد
 روأ ايس دوكر رك لي تسقى يند راس لوزن اكن آخ انج - لك اخشاو دارفااي < لصيف كت سمس وككروا سوس قو وواوش_ جس ان

 لاس ىلا قلمك تايور لعبوا لوزاز تريبل اكسو: حس للا هداك ايس للشك غور دق ل باقه لا كتابت
 لصف ردا: وول مف اكل وس نأ قلع اقراج لانا ل سيب تاب منا ىتنوم قت اكىلارعاو تءادايع لم للا دبس رتب داي ذعتس

 تح ملح بر ذي لدقلا ودل تاد لا ايلا يك ت ا, سارا قاوج ليم كود كك للعب كنان لانا كج

 سولصف ثيابي ارب سفر مل 1 < اتبررللس ات قلم دبس ماش لين ةس آلف لت ابك لالعب دوار
 - لله رشع نهب رف ةاتربركا ا صفاكذ# لو جوكم قواك تاندم ليترصقمرظج# لو مدوصقن تربت لش

 ا: 2 ردقلا ةليل ىحاو ناضمر ماص نمك رجالا نم ىطعا ردقلاةروس ءرق نم لاما م معمل :كرروت اش

 سبا رباب كح دس ركاوا ناكر مبشر وا لو زور كس كاضمر عسا رع ثري رفة روس

 دوم م ولحم اتجا صالات سديم لمع تاق نب تكتب سما هش فلا نم ريخ ردقلا ةليل............:لولس فت اطل
 0 اج شم تاع لوك يلا- لج تحك طاح صاخاك ا لفل رط للا حس



 مانام 948: ةنيبلا روس مءرسورإ هع متفرلوم ني الج ريض ررشو مج رولا

 ٍتاَيا مسن ةَيِنَدَمْوَأ ةَيكَم ةنيبلا هَرْوُس 8

 مُيِحَّرلا نْمْحّرلا هللا مْسِب

 َنْيكشنُم لمآ ىلع ف ماضل ذيع أ َنْيكِرْشُمْلاَو بتكلا له ِْماوُرَفَك َنْيِذَلا نكي مَ

 نيل وسر حاولا ةخححلا يأ ونيل مهل أ مهنيا ىفح هلع طامخ نيل أ ا

 ٍلِكاَبلا نم[ ةَرّهَطُم اًفُحص اًوُلَعَي َمَّلَسَو يع هللا ىَلَص دمحم ُ ىبنلا ّوُهَو ِةَنَِبْلا بم ٌلَدَي هللا

 هب ْنَما نم مهن ُنارَقلاَوُهَو كلذ َْوْضَم و اي قةنونتم ومي بو 5< ماكحا ٌبْمُكاَهْيَف

 ِدْعَب نم لإ كو ع لع ناَمْيإْلا ىف بكل اونو َنَْلا قّرقتاَمَو رفك نم مهو

 ىَلص هيج َلبقَو هَل ُةَزجعُم هب ٌىِئاَجْلا ُكاَرُْلاوأ مّلْسَو يلع هللا ىَنَص ره أ +مواةنيبلا مهن ءاجام

 و ا ووما امو لتموي رثك 2 ةيقخم اخناذويناقلالا نع يكل راق كو قا عننا

 ُهَل َنيِصِلَخُم ُماّللا ِتَدِيرَو نأ تْفِذَحُ ُهْوُدبْعُي ذآ ىآ هللا اوُدبْعَيِل لإ َلْيجنإلاَوَةرْوَتلا هيبانك
 نك ءاكنفإ ملعو هيلع للا ىَلَض ٍدّهَحُم نيدو ماريا ن يد ىلع َنْيمْيقَتسُم ءافنخ كرش عربا
 نَا نإ ةميقتسمل همي هلي نيف كلو ةوكلااوُؤُيَو ةوُلَصلا اوُمِيقُيَ هباَوْرفَك

 مُهدْولح اَرَدَقُم أ ةَرَدَقُم لاحاهيف نيد َمَمَهَجِراَن يف َنيكِرْشْمْلاَو بتكلا لأ ْنِم م اًورَفك
 ْمُه كلدلوأ ٌيَحِلْضلا اوُلِمعَو اوما ن نيا نإ وة مه كلنلوأ ى اان هللا نم اهي

 َنْيِدِلخ رهنآلا اًهَتُحَت ْنِم ٌىِرْجَ ُةَماَق ِنْذَع تنجب مهب دنع مها زج ُهقيِلَحلا ميرا ُريَ
 َناَمَع فاح همْؤَمَبَر ىْشَح نمل كلذ ِهباَون وطرز حاطب مهلا نصرالله

 ىلاعت ِهَتْيِصْعُم نَع ىهتناف



 منار يآ 983: ةبيبلا ةروص هرسورإب م متفةرلجم نيم الجريبفتجررشو لج دنيا

 ممر تر ادا مس لا كداب آول اه يدرون روس

 ا روم ف طع لهااكل ا-_ تسرب تب رود ل( بزب سرع بت ورنا راع بوس رقت

 الإ هل نا لكسب ( قي شالت نراقب !نثك نكي +<-ةي)ك سلساوةسآز امو(

 ظ, لوج( ين ملوي رعرلبا لص رش ارم حس نتا لدباك هني ب) لوس كيا اع فرط شنان ةاعآت لمد( ر)

 لو ةسانسرك ذي نوم كر ارث تسد) تمار ل( ماخاب هك 0 نيزن لق ا ف سرور ككل ( تس
 . م اقؤ ترضخ ) نس باكل لا كى دنب قرف لئروا( لو تسرك فض تروا لذ تس. آه ناب اب للا لتس جو كل
 وجرعإ ل نك ق ة لاب نرقيدعإ ل م 1ريال لستوض نرعب ة_؟ليد لكل( لعلب كس سلتا
 يع مسار جرار هك تح ردازتو ا اميارب يآ ب سدي #دآ يفي آكئالاحج هزمت لكك ياك بأ

 دات ةردص نا اونيعي) ند ب كساد قانا املأ وسلس لا ل لقت او تار ولكنا اذا( كم
 قير ماا ندا رز ول للا هك لاب( عينا ) ك2 تاك نوط( هناي ةزك دايز مز ركل نع نأ
 يروا برك ايوة وك دوا لاك اك دتبإب كارو( كرم سكر هر ني دهس بادعي 1 قرو[ف يرق ”روضروا لج ر

 1 عرزود ابقي يقي وو ب ايكرفكذس لوكول ننس لن نار شرا ب انكلبا- <(« ةقيرط) نإ 0

 نيدترب كولر( لدم مدت جيسد فيمي كك لا لش ىلا حس فرط كدتنا < هردقم لاح ليث لع ا شيب
 اد لابي كءاكررورب  ناص اكن لا- نب ألخ نب رتب 'دقيوو ككل لكن نورد سل نامي كول سب قال

 رايتخلا ىراوربتامرف لك ا)اوج تار حس نادل كح ليث ردشيمبرشيبب لن ناد كو تدب ب لري كس نت ل نش
 الع تأ تاكسي ذب اج ه2 شك اوكي( يلدب ك لن) سقف عساه ورا( تب كذا
 -( اتي ع للاءرفان ل ارواج ءبفتاذ تازم

 دا يا نا اك سن ير وو

 هانم مولعم نوم نرفاكاكن كر شمت لاركلا اتبد لرشيب با- يس لاكي فيت#ة جس يشايي نم باتكلا لهاا نم
 لويروا لوباتكق يات حسبه ىف الش نامياري يآ نمر فاك ناداني دبدوب ل ايع نبا لوقت دارم حس بانك ارا
 د اينتابكر فاكس جب قداح لس يبل ات اصول وو هد كراصتودوبيإب- لك سجد كة سال نامياري

 تم فيصل و كرش بسلك سماعي نيكرشملاو

 لها نمروا-ج ملاكا اورفك نيذلا< مق انناك ل نكي مل كارو مولتن نس :«رمثلس ىلا نيكفنم
 دعب تح ليئرف اك لكي باكل باك فرط ا وراشا لب فال قر وك او رفك دوا_ج لاح سس !ورفك ل عاف باتكلا
 نقع رزاحسو ترص لواؤوور 2 نال ف اخو دة ىف

 فرط كر رقم فض وصوم (ي هرم راشار ل از ور ةئيبلا
 ل ا ل اولسي 3 رم ةييببق ينك

 كل سابع سئرزل يلقي سبأ ع 7 نئاانبكه رهطم فحص رواج فرط كل برتاب كح فرط روضة تسب

 هع طرشل اك فاكتر ئاك

 لئادمجوإب يك 2 ندا ع ان نير عب وم لتشمل باكل باو نكرم قرفت امو



 مطار تعا 4ةهططةنيبلا ةروع هور هه“ متخرج نا الج ريض ىرشومج ناك
 كس تمال دايز كس سا كب دب لس نوب #“
 د لل تمم ال بدي وقسم يلا وا جروب نمل اج كرش

 شرفمال كارد شكل اكشاي با-جس لي مكل نيبيل هللا ديري بت_جس نات مال كايكوراشا نرش اودبعيل
 كترابعررزقل هّللا ةدابعل الا عئشب ارنا ىلا-ج غرف ايم اي روا لت كاي هتسس رتل عفا كس دلال ئالاح_ <. اتم كس

 ىف كرينا ىلا رفانروا ىدركى ديت ماك قل هتعاطو هللا ةدابع لحجال الا ءايشالا نم ئشل اورما امس مساج لارا
 سس آش مزالهتفص ىلا ىشلا تفاضا ات ايكو راشا فرط ىف وصرنا هميق تس ةلهذ#رش' ةميقلا نيد
 وج فلي ومد كوتش ب ازذع تيجو كك يار لكس ناو واب كس باع كلتش لس مث مدهج ران ىف
 . مهبر دنع_جءادتبمي مه ءازج_باحذب لصاروطبرجتاسس هزمت هيف رس نلاوكذنئءارواعان ةيربلا رش مه

 كل كرب قع ك4 داحالا ىلع احا ماسقنا كاست لباقءاك حت لابي بسر '' ندع تانج”روا ل اع
 .ناتنج هبر ماقم فاخ نمسلو تا آب _ لكل وم لت رعت لا كس كيارب نم عانس اج ايل كة قيقحول عينيا لوب تن
 < ايكيا رفاهلاشما رشعب ةدسحلا بش _ كل وم لتر ير اي كك كير قت جس ايك رف ل ناتنج اههنود نمو

 كس ادوارد دروس لد انانب لاعدتسريم مه ءازج اهولخدا ىاع فوز ل اعاك لا اهيف نيدلاخ

 ل م فل ابم لكك تيل اك اج مزال كالا لخليب لوتس
 -ايكا يلم دقموك ميدل دذك- ةيربلا ريخ مهأ)
 -ايكاباول دب ل اص لاا ءازج(')

 -ايكا يكد يقمولءا زج دمت اسكس مهبر دنع( )
 دبس ايكأيال راو تانج(" )

 -لكىكناضا فرط ندع( )
 -< لكى ناي ونكت هذ ىرجت(١)
 - لو كك ال ظافلا ل ديباتروا دولخ( -)
 . ايكيا رفساعنا ليتنا رك مرفرللا طر دعب كس لا ()

 -<_ تفصملاو ل# داهيارب رت واج لني د لصارو يت ترش هبر ىشخ نمل

 أ نولاو كسا اش روا لولاو سا كس لا دوا تلاسر ل نعي ٌةروس رطل تام نو مس كلا الوب

 دس لوق كروم اندم ىل اك ا كيد زنك ضتبروا حس لاق كروب انوم كاكا كيد نكس يي رض تن سس نايباكتءاذا
 للا دس هر ٌنلايحولاروا_ ىلع لل وق وفود ل لا ابع نبا_ لج تنك ىل ديوك رايب نلب ءاطعروار عب ذ نلبادوا لوك ارش اع تررطح

 ل تروم لااروا يك ياظب لش رق بش لوز اكل ا لج ر دف ةروسروااهت نايباك تو لبي لج قلع روس ىو حي توك وم لكاس
 قد لو زوم عم أب بيتي لن رم ثايل للاي اوم ىرورض ل ويك نيب كي انك م> اص ديت اسك بانك اك اوم: داش

 كيلع أرقا ىنرما هّللا نا بعك نب ىبال لاق ملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا نا كلام نب سنا نع... ؟:تاباور

 منسو هيلع هللا قلص اعارقف با نكبف عنا ملسو هيلع هللا نه ىبنلا لاقاكل ىاحس نبا لاف وزنك نيقلا نكيرح

 ننس هكر وص وحسم لي نا ريغ اكو اسن روس لكتب اكل اك هيج اناس وك ع اصا كرب اك (1)- لوب مولتم ل عب تجاور لا



 معارفك[ 498طهةنيبلا ةروس سورا ١ هه متفرج نام الجر ضن روم تنال
 انتخب زايننا ىصوصخوكملكو اذ لبا اس ) ركن فاكتتسا تس نس انموك خاصا اهرب اك1(؟.) انانموكر اكل اك خاصا نس ات او مولعم
 هس رمت اقنلاو تايانع نك مولاوم مولعم فرش اك عك ب ىلا تسلل( )

 تس نومان كيا كلا لابي دوج واب كس وم كاتش” ل بير فكك سرب تسب كس بسعر وا كر اصنو دوب 5 :# رش

 مد لب اناككرشموكنلا م اند ع ايك ا يلن ايم وكدن اقع يكرس نايل ل معركن آر ق قل لس باكل نا لو تك كس دك
 كل لوتس تب كرش فاطم رمج رواد كت نس ادركت ديح أ نيب د لست دولتك جس اياك رسال وتتسم تم كج ايك

 _ ت2 رك علا ريح ةقروا نش تيب دارت كرش نريد لسا هولك ايلابكك رشم حر الطصا روطلوكن لا

 ىا حر الطصا ضقرف ب ص لوجو رك ونود نا روا م 1 كم اك>اروا مان لع باّتكل ئاروا تسري تب

 ودك جب يك ابك اطل كس لونا هلسنكي ذاك انكل ا ديخ اني جس اينئاعكر ظل رف لا لن عرش ماكحاللب لتأك
 نايا لو شي يرجد لوم باكل با ققاووو ليطر شبع تزاجا كى رات حس لاقروي بانك ررطاكا- ليك ذرب مانكس ثلا
 ريح ول كل كيرشدمتاس لس لون ارطسصدو للي لودايفب اتسم كن يد لص لوب اهلك حرب ليت زايقنا ب دجتاسس كس لوتس تسب
 تلا ليتل السار وا لكش لئومج كح المسا نإ د فرص_ك تل ال ل جرو قلن سولو تن «تاززابمب تمايق «تملاسرو

 - ب اكس ور يل اقم لوتس تاو ايكابكر فاك رن ا تسجل

 فقال قس ضن ب لتسرب نعم فكك .........: لذ فلم عررط كن لامببا بنج ارم رف بنام
 ءانناب لياليك تارك انام وكدتناوجج < هد يأس رم د -اننام ليل تدقلا تاسست جس ضو ليا لو قاب[ تروس

 رك حاتنام ياك لوك عسانا ووبتم يكول نان رطل كلك كلي شوكل و وقرا لوبتسستر وا لن تءافص اي تما ذ ىلا
 لوجارب 8 ارئرواج سكوت 5 نوت اما رطب وأ ا دخت هو تيأس اج داك مت سلس لاا قات روس كش ار 0

 مفتر شرخ امرك يمل لات ااهروا تيتو جيس هد كيا ءركساكى« لاق اك كك انا نكت مدين لوا جساتكل وقل
 فراعتم هو لبر فاكروا كرشموو 1 بيتي كس لا قلع ابك ءانكل بارك لبن لاما جر ووك ونج خس رباكا ضب ومر ف اك
 دادجبل لب باتل ا فراهتم لب تدوص قري تب لوك تاج ىف وم تاجا ىلا داشعتس لالروت كن ااذبلا- لذ باتكى ا

 مكس ةسوم كس لاقط ساكس يءاشن لص اكمالكك رماح رمي - كس د لتأخر تاك فاد مان او تكسر كس دئ اقع
 باتكلا لها نمروا م اجاهكدئاربوكل واو كن كس نلا-كح لو: سا كلاب كل نااإ-لكوم ببال ضرتا نىك

 ركأ ل اب_كتح رفاكب سنس ينايب نسم لب د لير ف كرين ضب وارفاكب تكل لا ضن اج ابكل ول هل نس لا يضيخبم نسه ل
 روضت ع ةنيبلا مهيتات ىعح_ت انلسوم يضرعب سبت باكل باوو فرص _ هت نسوا لبا نت اجابآ

 هاشدإب مكر وشن ارمي 1 ات ىلا زان ىلا ىل كير زي #دلكل ع لاول قءاركى ب بس دعي ت-قكروأف يرثتك

 ناقد كيا لوسر ناغلا مين نب تروا راسل نر يقل تع نورنا او نادت راموس حانت اق ا نوح

 روا ميظختسورب ز ىلب دواس درك يشع دقي رط لل روا عما و نحس اسكس نلاوكت سار هارد تس ارك سس بانك ه زك اب كهفلا دوا لكمو



 مامر 4 9)98 ةنيبلا ةروص,"هرسورإي 1 مت دل, نمل ااج ريض رشو هت رن نادت

 نا را رتل بهو دال اه باتوا ركل طال يق حنا 5 ١ث اكل ايد تي خو تل“
 نا ا نقد نامل ع نازي د روميو ملاح لا هتس تءروص م املس هي ءاشغسللب دك
 ىراع ذة بآ !شاهساك- سرس سم نري كوع أ اووُثقراومؤ اسس لو 7 د مكاقريرفك 0 1
 ىلا جس ررط كب اكل بكي كرت قروي كي آد كس وك حم انيك يو نوت انمار درس ات ايكك مانا لول كت يا
 بقنا ميكر ب سويكرتز ل نول سال دانا وراح فورت لق ل يو

 تود ل ارهت اس قزعلاولوا لاتخرج و ا كح وتلا مر داج تقام لكل موت ليسوا 2 اك

 وج قشس_ لع دام يلاع نم اضمو مولع سس ىلا ةميق بستك_ لتس اءالع ل كد مرفت بآل كاني رمت
 0 ترو ل ارنا علال ران ووجوم لم كأي آر ثعح الخ قو اتإ كس بس ناا- 3 : لج ادي كه لاك
 هس لايام لزم كرك ٌقالاروا ىتارم لكم كي لب نلاك حس يب بلطم اك وفيك كل اي دوا ةعيايانمجي نوم وا باتآ
 رم تفارصو ترج _ ل يط لوم ىو مت ب ىلا هواطع سس لاق لن ناقة اج ايكدعا طم كل وبات بس اف سرس دين انج
 هد زاوصويتاس كس كاي نر تكن ا لو لوم قرت سس دايعم لال غاروا- لين ىلوم ىلع - ل 0مل نا لك

 -< موت كتاميلقتو زيك اي نيله اناج لقبي . فاصخ نسل

 فلثكب اكل باري ليي حس كت رشحت[ كل نسيذسلا قرسفست اسمو. : كج وم تت مانت اري باكل ا
 يطا رك وكل مب يبي ليلو نور عس فرط ىنب اك كس لاهنب ىلنلا قكتنفو للا فس ئدادج لاه سلم بس لش نقف
 اي نا ت تب قادغ- نازي رونو ل يار شاد تك وم راكغ كى دنب هو رك ركاب لي تاشماوخ لافت يبا 0

 هلال لاجئا كس نا يح كايددا لإ كج راغاك تانفير نال ماتا كيس باني قلو
 هوك ا قكبسا_ قددكم اق تنجت ىفي اب نلا لس كيث مومن 2 5 يفي كاي دوار جل وسر انيا حس تيثيح ىو نود كيا
 1111111111 اووخ ىرادسم ذ لكلا لج ل تنج يركا لب دن
 بس كمت افالتخا بس ةبادعإ ك- ذسآكن اهت دابا يكر اظن رمق قرف ؟س شرك قبيل خاج جس تسبب قدح

 قوت كرم كق كدب ري نترك ةس آل نامياهب يآ دوك بل اطكس ققروا رول هدا لولوج لك اوم رك تتم وم ري سا ليا
 ريكو اشن تررنع> ؟انعج ولايكاكن كر شم ل باج نع لاي ات لاق هر ارخ ىلا عبط تان

 قدا وام ب نلادوبج رك د "لف لايناتن لووك سدس ءارم مج تربح ةنسسسيبا ب زعلا

 تييادب كاداس ى تلو جد قش وفول وأول نب قبر عب دس باث قى رخ ارواج ىرخ آ_ حس ومب رفا لان ب شالا

 ثبت بس ةررط كفي ميئاربا لم ورا اهو آردام دف ليال لت جس دهس ذب له ءاسخ يال لا ايو عك

 لكس اقام ىروا ب رك رتب كدعاو اد سل اين راو كلا تح للاب كس مب دوا نبأ انج هل ف ارا

 نويت م "ا ما فس اج ادخرككد_ لب دم اهاررم تاج اع ىلام دوا ىل دي لل 28و زامغ سيت د ذاسراكرواد دوف سرسد»

 ه1 ا جر نيش ليك يش فس لوباتكى نارا نيا لحي وج نس سعال اكمل ا يد نيب تس امك تست



 هاتارعما 498 ةديبلا ةروح سءرسأ رأي 4 متن لج, نيل الجريب ررشومج رتل

 كتاسيلقت كن ارواروضت خي !ورفك نييذسلا نا كى ماقتجت ب ناك لاك دادي ونس سيئا تارك
 -_ سوم لبر اكلت ع لس حس نر ذود كيا مانا اك بس كرشم لاه اي نبارك ب امك للا لاو لك رداد اكلك اوخ راك

 قلل ا قت وم تر لقي روا نين راد اقو كس كل قرد تتكسر سيل تتوو نوب حرز عكس كس لورؤلاو ةيرسلا رش

 : لضا مه لب ماعنالاك كلوا لإ موته زومدمح

 ناامئارب لوبا كن لاروا لوريم انت تكولوج اونما نيذلا نأ. : يو لك نوم قولك بر تب ناامجبا للا

 رايقخمااك ىلاءرفان تش رف ل كوكل ةساجدس ىذاب حس وتشرف اتم ل قكالغ نير ود نس ركل لجن لوم اكدت وا سا

 قوونشرولا ضم كلوا كس لور اباد كس ىلا ل يس دهس ل قرادربت روج وب كح تكسددايقف ايوا تك دلت
 وأفيارم يترمدنلب 3 هير ر ىشخ نمل كلذ لت وب تدور ب ع هوه ناج كل وتمت راسو لوم لسا قب

 لولاك شد ةحما 0 لدتن ةسدأح تاب اهب مق مدق لب ايندوج صح اك ودنب نا فرب - ب لا بسهيعل

 - تاب شاي كس لاء رفات قا كس لا تيس بج وم اكذب لاب كسادخوت ًةساجوةدشدزرمس م ماك اييا

 بانك با وو داو كول ل اينو كراهسدوا بسر كتم جس نايباك تبت كس مشن ارتي لع تروس ل : مالك ص الغ

 تيادق تاذي كر اياك لق سبير ام نبك لااا ع س تاج كرب اك لا تلالضو ر فك التت بس كرشم اي لوم

 لقر لعب ترروص ذوب لشي تاييلتزبلا وج رك ثيل ع ترروص يروا لست نات اك ادغل الس ناو لرؤاوو لعد نر

 ك ناكل سال ل 20 مم سوقسار فلج و_ايل يكف اكتاووكل مارب كبسات اركب اريك تلزعأك

 يكمل بس نس هثلا#ي با - ة لك لوني كس لو تدوفو ورك قدرك رول تجينا لف هئلا- لكل سئ لإ
 كورت مارق عي 10 ئرادمؤ هدإيز تروا رب نا وله لاكي با- قوركل مك دج رك يتب اى رخ آر وارض كرخ آروا

 5 «مايناير فاكس الراى و لرد زان اج كك ىكرتلا ص لانكم جلد يأت ولد كل انف وتو كك الخاكت اسبلت

 تبا فو كرش اب انا باوج رك يب تاب رف ارعإ كح ىلا- شل ارك ار حسد تي تاكا

 شيم هو ل نكاطخ نرتب وو لس لب انياوكعراص لت نامبا كولور واس مقربا زكى جد لبن للف ني ردي هوك لاء لين
 لب ةلعوم ىف او ذر كلا بيف ل وقع اروا لو سدا هوروا وف حس نادّثلا كس ل لاادب تلج

 نكي اليقمو ءاسم ةيربلاريخ عم ةمايقلا موي ناك نكي مل ةروس و ع كنوع هل

 -تتورب قمم اشروار بي داك اج احر وجتاسكس ولكن يرتب دك تمم اي تاك تسب

 ايليت تقيل سن تع ل جارملس لاروا ضالغا ١و رسما اأهمؤلل :لولس فن اطل

 تخل كس قة اضر ئشربجم ىلايتنا كس ترف اك لكل هراش ارب حس لامك جس ل اعلا رور مسهنسع هللا ىسضر <

 ش لوم قروض مط ووك لاري نق تنور عج اف لوم ةوروا حس ىرورط



 كيلا ع لل : هش سلا تيدا هلا شا ع دحر ككل 99750 كسه سس كا .ةسسل علم مانارسفتمي 1 _ 4999 لا رتزلا ةروص ربما 4 متن دلج» نكلاجر يضرشو دمج ناك

 نس

 اًهِمظْعِل بِساَنُمْلا َدّيِدشلا 00 ل اس - تكرم ُضْرآل ٍتْلِزْلُ اذإ

 تعب فاك ٌناَسنإلا لَقَو اَهِرْهَظ ىلع اَهُمَقلَفاَهنَْمَو هروح «واَهلاَقْلا ٌضْرَآلا ٍتَجّرْحَأَو

 هلع لاَ رن ِهْواهَراَبخَأ ُتَحُن اَهاَوَجَوإ نم لَ ِِهَمْوَي احلا يل اًاكنإ هين اهلاَم
 وآٍدِبَع لك ىلع ُدَهْشت ِتيِدَحْلا ىَِو كِل اَهَرَمأ أ أ ماهل ىحْوَأ كبَر نأ بسب نب رشم ٍْيخ نب

 0-0 رار هت د. مرا س يك

 ٌدحخأف َنيِقرفَتُم ”اناتيشأ باَسجْا قوم كَوُرَصْنَي مانا وُ ٍذَمْوَي اَهرْهظ ىلَع ل ع لب ِةَمأ

 ْنَمَف راو ِبَحْلا َنِم اه ءاَرَج أ أمه اَمُعا ورم رانلا ىلإ لاَمَشلا ٌثاَذ َّدَحَأَو نجلا ىلإ نْيِجَصْلا ٌتاَذ
 27 ِ 2 ١

 4 لزم نر لالا 22 2 ىو ا 1 جا ا اما اق ماج قر 2 اق فر نارتو ب وام ضع اقالة وق

 ؛ءزح طر ارش و لاق لَ نو وذ مراوح هسة وذ لام لمي ©
 3 يرمو ©

 ميرا نصرلادقلا مكس 0007

 ىليا) تاس تدش ىرإل ىف( كة اجآل اهئوجب حبو كت مايق) لك اج قدالب نلف بج 0
 رسولا ناث) كس لابس ارت دعاس لا شقرا ل را ع ول كب

 امن( ع أب اوج اك ءاروا كس لأدب اك اذا) زور نسا؟ اوم ايلا وب( رك اك تسمي ) ناسا دوا( كه د لكايوا

 لاكبر بأ 1( كتبو للا )لو ( كس د عئالطا كنلا ع كك ب لا ماكس ب كيادج ) كسك ايي تلاع
 اللب حرز مقا ل لااا ل هس تدابف وز راس م1 تيرس 72و عن رق نت 1م

 لاو فرط وتم فل لوم تكا نج فل( 4 شواعس ماما باح )4 شخ كنور( كلو« +
 اكلنا ينتب) لب اح المكوك لا لايغا كس ناك ا( باج لك خر ذود كس اوس .اذارعا ل يروا فرط كت نج لس او اناا
 رباب هر لس تروا اهيل كر( كب الاس سلوك »و لوم كج مارب ( قرب لوج ) رو ل توم( مك اي تلج لاب



 ممارس سمعا 499)ج لارتلزلا ةروسب ا ءرسأوراي 2 لج نم لج ريفر راج رت نجلا

 - لس هكر ( ركل كح لا) و ادد لوم كدب

 - لد تروي كيما د اقروا ابع ناي ع لاقاك باجر ولاطع وتس نب ثلادبك ةيكسم ل ةعبل رن

 لكعفاشا ل اع نب قلطمروعفمر يل وجم لش اح جس دارم لو عفش بق ئررصم اي ررصم للص ع تس للا اهلازلز

 لولا ء«تنقو كس اج يف اكوم للزب تنفو ل ىل وا دق هدم تنك تي اهف حس اظاه ك- تمايمج كن ب زل لذ ب نا تس كيج ل
 ك ءاز قفاهلا زلز تأرق ليا( جوجو كد دك ل اتاك فاقت ال جاب قكوج تروصولك لزلز كاوج كسا جابك
 7 يئا وسكس فعاضم ن زواكل العفن هدم م اناك تسكر دب كامب لائردصم ير ل تروص لاا عبس دتاس

 ىياوكل و زج لوردنا مانت حررط ا قىر تفاط كفا ساه تخردوكن ا زحررط ل ضرالا تسج رسخا
 -لةساجىداكا دبي لش ل اتيحالص كيد كارت

 ٠ رفاكروا كوم نولسرملا قدصو نطحرلا دعو ام اذهب ناي زك نم لئويك_بسدارعر فاكس للا ناسنالا لاقو

 ش < انطسومدارم كنان قلم مج اح اندقرم نم اشعب نماكدتب ناب ذاك

 بكل وب نع ز عقيقح_جس لا لوعفماهرابخا روع فوز سانلا لوالوتفماك ثدحت اهرابخا ثدحتت
 -جدار/انلولا زاب حس لاع نابذ

 كوم بص ناك اذا فوم لص ابك لدب ذئم وبرك اروا ع بصان ثدحت رواج لرب ذئموي
 لورا اداه 2 يلم ايا جس ىلا نما لش اهلدوا < سوم قل دب حس اهرابخا ب كلبر ناب

 ١ دله دوم كدا زن

 | -هايكا هذي ىف ورعب اوريل
 نلروا__ لو تح ذب دختاسك اه.ن وكس ماشب رواه قت هرب لي تأر ليا كك ىا- < لبنك ١و ريشي آب هرب

 لو لس نامه او ضن ح لوم انك شب حرررط كا ةاجوم في تدبو كل وم اكلي كس للا شي ازس كرف اك

 هج رصفويتاسسك مايا صحار صوور وارجت اسكس ءارعس صح البي كس ساد اك تروا ساحب: كب با لس جيك مانك
01 

 - لب تك اوت ار ذ كس اومروا لو لس قويت لوب ةرذروا

 مل قايالو الع عير مان لكما قو تلون اا قرات خي قو وزو سدس هنن: كاي لفر
 -جرماظ لكلاب ينوي كا

 - لو ايش الاحد ك نا زركدم نس اج ءامج إل رك ذب تعآري فس روض كس تبادل هيرب ولا ترطخ............: تءاياور

 لا كيس :٠ لومةك كب هبي اوجد كه د ني ذ ىتاوك( لامعا لس  دئبربإيامرف ملعا هل وسمر و هّذلاايكا يك شرع

 رك حس نمي زار فرك يام رف ل روضتك ع تيياود لرب تدر كس كن ايب تالاح ناش ذوي هت ايكم اكد لالف لالف نس

 لارا ترضخ ارمي دم امج« ددنرجتيب كل كس لتس سال وك لاو ركل كرب ساء ع دايفب رج قدامي لئويك- انج
 اكل املا تير بج الئ ررطح و ايكا كري تشب ا. ساو ل ع آر ول كرب ني ز نو كس تمم ايف با رفذ_ وضح ثيياور



 محار تي 1 دج 993» لازللا ةروص سرسور إي 2 متخرج نبل الجر يضع ررشو مج تناك

 كد نكد ب قتلف كس ارت رك الفوق تروا قرا ادا 1 1 نر ايي ودبس

 خلا لامقتم لمعي نمفاتي أ بج لج تاور ل قردخريعسلا ترطح(1)- ا انك قرواارتك اسس قا

 0 ل ! إب ايام رف نس يآ ؟ يوجد ل نيا ب ايكا ثلا لوسر اي ايك ضرع ىلع آل لوم لذا

 احدت كتل ايامرطو ءاقيرإ ل روض نكلر ب لت لرب يك شرع نما 2 ا رف ؟ ىو انك وكري روا ايل تع لل! للاي يامر

 ضيع سا د ”ئرولب نري دعب كل دعا وزن ل ميلك وج قر رض ريعسولا- ل امد وك سال كل ! ريعسولا ها

 نع اسوك لاس ر لدي للسكس لوزن نلاش زرطوت اكن ل انت رضوا ماركرب يضرك جس لد تدوس رمل ايل ب فس تار
 -اهت اوم تلقو ىا لوزن اكل امل لد: تسوي قل اكشاي سا لوم لزاني رق قوم الف تهب آريسل نب اك ىلاعص لوم تكد

 0 ان اسمح لاوس كلك ايبا دتاروا نومضم اكتروس ارب لش
 ل سال ايبا ضلي ل + لزان لش سلس لويدآود خلا لمعي نمفتيآك ب ةساءرفلتاقم()

 ول خر ذودرل اجرك ايكروا- ات اجرك بيس انتقبا تس لون الك وتو هذروأ اا ايكيا ذي د زج لوم ولا 1لئارس لوكا الاب

 روض ساع تعنامم كارب لوعتروا بيغ كى م لوب ش ستم ل لوم ل زا تيا ًايجئانج- لوب حسب دك لوم انك

 ا[ رفوأ شاع ترضخ لس ننس اغصروا ةبيطةملكبخدجي مل نمف ةرحت قشب لو رانلا ارقنا < داشر اكرر لص

 92 ايئاط هللا نم اهل كاف تونذلا تارقحمو كايا

 وكن اع ذ ئداس ى ات قتتتفو كس يان ثان تلك حس دوز هيد هول انجب ل تك ل لذ ةليمم م ممعامو 4 0 نرش ١

 رك وج ريارم زارفو بيثأ ب س_ 2ك كمر شنو نعد تخزد اهي ترام ولع لت عه ؤ الب 5000 نلوم

 تر وا_ هس ليا رك هد هدايود نانا سداس ل اكو عر ورش لعرمارسود اكتم اقروا - اك اجو فاصرواراومر شح ناريه

 -كةاجوم متري مترد ماع م اظن كوم كلب قواك راس بحب لإ سس ركل ومي لح رع دج كس حسم يق نكن ىل وا هقول اير عضم

 ناقش ةروع ضرالا تجرخ او. : لكهد لك ند تمايق ل زيتي بسروا لاا نه

 نا ئافدروا لامعا # رب ءككتجاءا زج اوءاضعا كس نلا كلانا هرب قكوج لع ني ز تلختو اهييف ام تقلا وخلا
 لابن يعدو اك اج هارد قت لولو لن لركا اوم لايماثك ل ايما لل اين دري تلودو لاء لن روأ- يس بس

 -< زج اكس دق ل اا ة اوم مولتشوا كو

 ريالا ل دعب هسا دومايكري آملا ايد اراب كومار[ صم دعب سن 1س شوب ىن ل ؛ هز ناسنالا لاقو

 ركب نانو قاب بس نا شيب هواكس الوم قكرفاكتررخ رككتوار مس نانو! ب اهبرشت ناديه قير ك حك تقيقحر
 كري ب لوما دود باوخ لوك ؟ جس ءايكد ياس رج ايكير ا كوم ناشي ريو كار ترك ورظنميب باهت اترك ياا قا
 كح نا دلكدج هد - كوم ابوه لي شنق وكر دج تاس كس نلا- كم قراط تيفي قرود ب نبيا ىلا تببا لإ ل

 د كوم تييعامط لبن ل لسا ادم قل طمس نظير وا ريقع



 موراي كالا متم لج» نا لجريبضحرشو دمج رت نامل

 ناب ذم اكس ري لحي كيرلس نانا ثدءاحت لئدموي !لوجرلا رت وأ زوو عما

 ايكرم ةداكز دب ثيلي كك ذ ظراكي راك يس نا كك كح ل اينو لارعا تتح - كس و لكاس رتب رتابسوو كس لوم كس دكه د

 ىنكسس حر ؟نكيم_ اه وماني يجب انركن يب ملاكى ناسا دوا انوب ان بع ذ وف لب شام ذذ كك اجسام يد لوم تلقو بس وو اكو
 هد جس نوب روا الات تس هدم ككيدتج نامل رخآ- لع تيس دانب مثل جاقروا نلاسآ اروي نس تافاشككا كس قي مولعروا تاداجتا
 نكاد كجسا بج ىلاعتدشلا اوماوم ب ذج ل هس ذ سد كس ٌشورفروا شر داو دورد كس ورم نور ىلايدوت نوار

 غيب نانا تنقو لا - ص دمك نانا لوو حررط لج املس اورق سس لد زج نا حررط ىا كيكو واو آ داس
 هكر ل نل ذ تمروص ل امن ر واهس انك ناتي تناوب اوكي مايند_< ذاو قي ىو ايدك كه ناهي فاصرلن كس لاناك
 . كل ل اج جب قل او ناتي نلاج بسك لا هوب نكي بسير لارو#(نكساج يك مك ايق ب ملاع اوكا اركي انس
 1 هس ياو بلاكق اروازاو آى لى اوو ل جسد نك هدو

 . 2 -و

 كس لا ل كتاك كلك تو لظلم نق كابس اب دال كي كلت لاب نانا خب آ.-....-.....: كس ةرومراثث ل ا لاتز

 لكادخ- جس احرك كيج كلبي سسريعدما بكل كأاب دس روم لثتنب نا موقت كى ساروا تس ابد م ب لونج مانق كيش ودل
 ربدو ع لوم كلير نيش ركز ردوا نيش رسل اد جس دباب بس الاجااريصدتا كل كس نت لين دوج وم لب اع ىلا لبلاد

 لير لمي وا كل ب اج [ثع اسكس نانا لج تمروص كلر نو تم يق ل موضى راسي هس قتل روق كا شي تلاع
 هك تانماكتس ميل لاه اناج اوكي بس لوب ؟ جس اب دانك كم لابكرب كدت نهود لس هلك » ناسنا- كك ساج قدرك يش
 قوم جي مك لج اج كك دون هن اهتم انت فاضنا ذك اق بج تلادع ذب تس بسس كت درخ آريس ليتر جابو ذ
 -كة اج هرركو مد ومد نانادعإ كس فاه آنه اس تون عررص يقطر وراكم ا لبا انرك

 ركلات لوربق يا قيا“ الزور لاك سانلا ردصي ٠ 11 لي ام قدانعل ايلول كا نلوكول لارا لن احل
 ب كل وولاذروا لورد: هورس < كلوا ورك 5 كل ويئا رشد ورك اشم لس لومرض اح لير شح نايس نب نب لايل وث
 لاو فرط كنج وج_ كوم ل ويتنج لت هج ير اورجرد ولدك ليوا بجب كوم غرد اف تس باتل باضررك سس بسلظميبإي دوا

 نب نلف رزلو ل نا نظو لبع تفرط ل يودووج ل ن0 ناك زد هورل بي راو لعرم ىااروا كلو لاور
 درفر- كح سنار تت بسس كول رداع دوا نلادتاخ- هيد لنتجت سال ول- كوع النبل مل اسفن لمسك سابو
 6 آلم كك ل كوم اوم ابيب ل ملا

 لامعا خيساوكك يار جكس يبل طمس اك الككو لاما مهلامععاا و ريل ٠٠ 8 اج آن اساخنج اين كرب كرز

 اكل امك اي وجانم اسساكاوسروك ودب روا لو رخرموك وليل تدك لوب لكتب تسر وص كن لاهيا لامعا كس ليي ىل حك نس اسس تيس
 هس بلظمب اب لو ماكس 6 كس قسري ياك اك اجب قوطوروا نقل روي ضرب كيس اناركراضتسا لمكاك نا ناار

 ىدباي لير رذ لوى ىدآى جس لمصن م هلامعاا وريل ب لمعي مفك لك اج آرظانشساس انو تارتلس كاك
 رج قوم انج د اكءازسرواءاج كل ارعاركا باطم اهنعبي 0 لامعا مانوج كوم لبى
 رمى دب وهج لور ردلازج لكم لوب يوججرج سن ترخآك عد انيإ باطس_راكل يصف يواضيب ىفناق لوقب
 نخل سا رب الح لن تاز كى دب كسروا س ءاج كل كاي تكن لوكل ابو حررط لا كج دوك



 مرو داب ك1 متارلج, نا ماجر يسقلررشو لج رت نمل هك

 لوله آم ذال قي حازت كس دك كلا كن اازم كم اكسس ب كيا كيادولاذتج لكل اكتم كيا كيا كه لوني
 نانناراو روارفاكو مل ايش ني تدب لوكروا داحس دن حس هذ ايازرم لكروصق لب وي حس ودب سويلم حراس أ ب حس سا
 ع لبرفا اي رجاكل خت ل ودي ل وجت ىلا

 ىت لث؟ فالغ ولا تاحيرضن كثي دعو نآرق ل ث اب لوفد يي ءلئالاح --...--..-.-: 3 كىداضبب ضاق بف رس ماع

 ىلل سا بآرك وم مداخرا كت مدغ رادافو تمبابن كيا اك آيس قكركرواب لكى نوكدلويك ليم فال قد لثخ

 نكرر وصف ل يأ كيآ كس لاا دجتاس كس ماركاو م اهفاري تسضدخ كيأ كيأ املأ - لي ركن فاهم قول وص وهب حس ل ب:
 هد لوم تنانارحار انيس كس بكري لج ضو دو باكي الك بيم ل باق تاب كيب حررط كك ليد كما زم ىك يارب كنك
 راي ور ومب للا بآرك داي د تس ىك ار” ك مف باو كت اناح اكس بردا # كى افو بس دوا دادس يآ
 ناروا رمز م الع« لب د لن الص اك تصرخ« كت ىلو مخلي كيا كادوا« كن از كرات كيا كيا كنا كس رك ادا

 لير بركس ب لماع اكن ايكدداكى اذ قواضيب هس اي للاسر كي نكات نا لبي مز قرن يال تم اقف
 يول وم ليوم نرخ هدو تجد قرفكر كاش رو_وم قر لاب كرب روا لس هو كيت نقو لاا ليطرشب - عل كد تار كدب روا

 ا ل

 تاكوتت تما لا

 هن اسكس لاا ايك اكن امنا بحب - بينيك شقلاك دن قرص دعب كح نسم لص ءاكت دو ل١١ : مالك ص الغ
 رع ل نب زيي دوا اكدت كير كنا أ اكتتاب كيل قلروا-ا” اج هاكر كب حس ذس آت اسوي وم كس لاما هودوا-اهةساجآ
 لقي روازج ناهس يلا 111010 نادك متو كس لا انج ا” اندند تس ىرازروا يري تيابن نانا
 سس داشراركل جس آ- كس كل بع مث قلب كعسش ذكر كروت نانا ج دوا - لدين ار تاو لع ل قو قو

 ضرب اي- كح لوم ليش نا لايلل ل ناارا- ع يلم ارك كل كس لو فرم يس هوركر دهوك ول حس دين هيج كس ناي ذاك
 ٌئئانروا لامعا كس لولو لروا- كت آم اكس ىو لوهر شتت بسس اب رقاو يرعب لي ل ىلا هكر ايري روط قرار
 2 ايوب لاس توا لك لرب ل ماري زال لوم عد ارو لصور لكى ملا ش يلا تنل عروس نع اه يسد اكو
 دوم يد ل رشورتوو كت حتتو لاا ليط رش اكل هلك د تارت تكاتف

 راع تلزلزاذاٌرومضنوج هلك نارقلا أرق نمك ناك تارم عبرا تلزلز اذا ةروس عرق نم-- :تروسل اضف

 اك اجام# ديار كح نار اس دون ول اكتسب ميترم

 فكاارداو تايح ةداعانلوب ر والو تل ب قات ادانتب لاو مولخ ف اص حس للا ثدحت هوس ا ياولس ل

 تماقرل < جوم مولع الن كس لوصن ىرسووروا لجو تب ان ىلع تءادامج كم اي لف ودوي أ للا اتوب فولومي

 - ليث دوج وم لب زب هن لش نا لبان دو -اكوء راها فرص اك ارواو تايحرواهنل_ وب ل



 0 ٠٠١9# تيدعلا ةروس,!*هرسكوراي هع مت رلصم نب الجريح ررش مج نيله

 هيا | ةَرَصَع ىدلخلا ٌةينَدَمْوأةيْكَم ٍتيِدعلا ةَرْوُس م

 مُيَحّرلا نمل هللا مسب

 ليحل 9 ِتيِرْوُمْلاَف ُتَدَع َذِإ اًهِفاَوْحَأ ُتْوَصَو رُم (ٍؤاحبَص حَبْصتَو و رمل نيرا ٍلْيَخْلا ِتيِدعْلاَو

 «واحبص ِتْيغُمْلاَف ليلا لا كلذ ضرألا ىف ٌتَراَس اذ اًَهِرِفاَوَحِب «ؤاحُدق َراَثلا ىرْوت

 كلذب را نورا قاكني رعت هي رح َنْرْئاَف اياعل هزاغا عقلا قو رتنلا ياعم ايحلا

 َفطَعَو ُهَطسَو َنْرِص يأ دع َنِم بالْعْمَج عقتلاب هب َنُطَسَوف ٌَنِهِتكَرَح ٍةَدِشِب اًراَبُ «مِوعُفَت تنل
 هبرل رفاككلا ىأ ٌناَسنِإلا َّنإ َنّرْعَف َنْيَر رواق نودع ىرذللا و , ىأ لغفْلا ٍليِواَن ىف هنا مسا ىَلَع لْعِفْلا

 ٍهسْفَن ىلع ُدْهْشَي (موْنْيهَتَ ِهِدْوُنُك يأ كلذ ىلع َُنَو ىلاغت ُهَمَعِن ُدَمَجَي ٌرْوُفَكَل «ءدونكَل

 َرشْعُ رعب اذ ُملَعِالَه هب ُلَحْبيف هَل َبحْلا ُدْيِدَشِل ىأ موتْيِدَسَل لاَمْلا يأ رخل بح ُهَنإَو هِعْيَِص
 رب برق «مورْوُدَصلا ىِفاَم َرِرْكأَ نيب لِضُحَو ولعب أ ىثوملا نم «رؤبفْا ىفاَم َجرأَو ريب

 ا نط اممحرمَصل دي جرف ىلع ْمهناَحْ مَعَ ومحل ٍدبَمْوَي مهب ْمُهْيَر َّنإ ناَمْيإلاَو ِرفكْلا

 .ِذئَم ويب ريب َقّلَعَتَو رك ُداَم َتْقَو ِهْيِزاَجَن انذإ أ ُمَلُعَي ٍلوُعْفَم م ل ايس ودي احح

 ا ةَراَحُمْلا ْمَْي ُهَنالاَمِئاَ ريب ىَلاَعَتْوُهَو

 تنذو كس فن ذود اوم ) لت يئس( ليث سس دام داكعي دوا قس ذود لد امج )جاك ووك لاس مل...........: مج 2
 تقزت ةرارص نورأل ج1 و تاجر دقي كك نب هدا لولاثر( ع قست ردنا لاذاد آد

 21 ا وراوس سا ذو ) لإ كج راراتو تخات تتفو كس 57 ( سوم 2ك ب ني ىل رتب
 عب ىلع تلاع( قرابفودرل) ىارجب( لوقو تسود ذو )رايفودرك( تقو لاهلي ىا) لابو ليث ةساثار# ( ةسد
 ليداج كل بكا وو.لتوك سب روم فطعرب ماك وا لو نس. اج لح تك ف عن كس نا نكس نأ ) لب تحج غال



 اذاحارسمأتي 1 413 تنيدععلا ةروس, مهرسمو رب كاك مترجم نم اجرح مج رت ناك

 اذباكبر نيا( رفاك ) ناسادك يتقي( نرغاف نيرواف نودع ىتاللاو لاهو ترط تسر ابيع هس ليث

 مدروا ( تس هاوأيوا بساع تاركة يسا) رمش ل ( قرطتاب ) سادوخوك ارا( جس ترن ارفك اك وتمت كرف )جس ارك
 دانا سكعتو ناو دايك( سعرك كن م1 انكر تب م لابتتا تلا اا حررط قدي ني تح تحل تك اودو لا

 اراكش آروا( 6 احا داتا كس رو رزان اتسم هل ) هكيدج لبث لوربت (ناجايلركر آر «زاعكا )تاج ايل لاقت بج
 ازس كرفس نالازبل ) كورت اب حسنا ذور لا بس اكن انتي( نامي اورفك )< لب لولو كي وجة اجو( 2000
 ام تقو هيزاجن انا ىا_< ار ررل كل الدرن لوعفملس ملعي لمت يل كس قتلت اهل فرط لكن اسا لربك عمت سد

 ع ىكادانومرج اكد فلامج كاس نداكل دبه و لديك هس. دجتاسكع ديور لاتاب يسرا ركذ

 -ه لد كيد دس هر ابع نباروا جس كشر وسبب كير زن هر و وقس نبا ماما كنا و

 تبر كب اكن امل ا يك زلت ربك با ناك كل تاور لي دب رت ل لتعم لح تياور لاري اح لك للا

 ر_ دهس هراشا فرط كلام كس نان لو: لذا تدوم بنتا لد
 هس كرب اخ قش كيلع سنو يظن مم انك ل“ ل اا ما تاك هيداع تيدنعلاو

 لكي انلسوبب ب وصمم قرون رك تايداعروا_ جس ايلوراشاف رطب صان: فوز ثنا م احبض

 - ةحباض حاانا, بوصن يس جو لف لاحول ااا ل لس يق تاحباض نت لس سادت سس ىازتلا تنالد

 ىرواف دنزلا حدق<اتاجاهك- لإ كس دام وقس حى دقروا لت كس ل مام قر اكزج “ا ءاريا تنيروملاف
 احدقر باقر ي ركأ احدق - دقي دا رمل كلش بارع كس لا لاند ارم انحا س دارس انك وذو
 عا طب بضوك هع وم لرتسروا- هس اتركك الدرب حدف ءاريإ 10101110 تنيروم

 - انركرام نول قرار 6 لخلل هدأ تاريغملاف

 1 را ر ةراغاملاو ايفر اب عار فرط اح بضربيكلك هبانرك فيت ارب تم نرثاف

 نيب ند فحول للقلب رعد تاريغم؛ تيروم« تايداع رلكوج روا_ لوم كك تسبالءإب تراب
 لوصوم م ا]ء فلام ءايعا نلا اب د لاا شعاب فطع اكل أاعقا نرئاروا نطس وك ىئا- < ايدارفوراشا نس مارشال

 نا لمتحي زن نطرام ل لراس تعول لامك يم ل [ن واح نت كفن اع نوي 'ي قات سوميلا_-
 اذا تاداعلاو ىؤهلا ىلع تاريغملاو فراعملاراونا نهراكفاب تايروملا نهلامك رثا ةيداعلا سوفنلاب مسقلا نوكي

 ادونك ةمعنلادنك روفك ىنعمب دونكل نيملغلا عومج نم اعمج هب نطسوف اعقن هب نرئاف سدقلا راونا أدتبم نهلرهظل
 ثييدع_جس مكاوج لمجد لن خل لكل م تغاس كل يد داع نام رفان ث كس ىلا لبث هرنكت غلروا < ذوخ اء ح

 ىذلا وه دودكلاو عولهلا لب ترف ئرعم نونلاوذ_ هدبع برضيو هدفر عنميو هدحو لكاي ىذلا دونكلا_ت6 1م

 _اعونم ريخلا هم اذاو اع وزج رشلا هيسم اذا

 - ىلا ديك لب تروص اء قلوب تار كافر ط كلا هقد قادوا جس نلادنا ترم اكرم هناو

 -.ايكبأ ثول ا حس دجو كف وم ناش لع تددابعتو تع اطر حس حرم ثيربغح رك لام ريخلا بحل

 -< أ ثحبروا رثحب تأ ثليأ رشعب اذا



 احلم سي 1 ١٠٠ج تايدنعلا ةروس ا” ءرسأدداب 4 مت دلج» نال الجر يسضن رشم ضنا

 - لإ ل كس لاه عسس نااكوك وسر واو اوس سومر واول مس كلت نخل ليي غار ماما لوقإ لصح
 أ تن ردو كلوب لق نت رودصلا ىف

 0 لب تتادج راعس قرم تدم لاقل ريل ذو

 اقوال امر 0 رياح م هس كك ذاكاز زمانا
 تو ور لارا ةيرواجت_انوج مولغم جرار انج لكس تروم نومك لب + لدن وزر ةرتعزنا ترحم تنس لذ

 -< ناو لكلاب هيتجو, لوب قلت

 كاد ةس ث ودك قت عامتب كيا كن 9 رو اص ؟عتس دارمايل سس لولاو هس ذود تيدعلاو ٠-0 : رش ل١

 مك زاك اول لوول عن نلف نع حس انااا | نيا ىو تنل دار ثنتوا لس او لس ذود تس - ارزصح ضقخروا_ لج دارمي زوم

 د تك رز قول و 1ك كل ل ! لعب برع ى لول دوا لإ داع

 - حت ىلر جاي داكتج دوا دارشتتفو كس نس داء لوف بش لول اث لكل وزو تو كس تار تيروسلااف

 نمورطخو ف وخل ل جريل ددوا ىرجج تس ا زوو اعمج هب نطس وف ان اتم ل ترتد اكس ثري لس ملغ

 يمكن ولاسسر ىف وفروا نيب ربا يبكس ناكر ليو حس لاتخااكنومستك و زوتك ل ابتج لج تاي آنا لا تكاج لبي حراق لك

 لوم كاك

 يال تابهو < يب .دونلكل :٠ :تلاكح ب كياوكن اننا فيرشروا كب اب كياوك# وح فيش

 ركع ل رادافورا كرش ع كال كاب ناحروا رقم لكن دطابج واهب نتي لو قكى امك متل ندا اب سو وحك

 دوخ قو ركر كي ع قال رول ركن اك دو لس يد: سرك بتر روك ملووو لام دوا نوقوق لوب ىو كدتلا ىو دج نكي 20

 تارند هل نوم اكنانوأ ناك فور لوب قرا قش بلل تكلم امد رد تدان ع لون نارك

 كل اموكه# زوم فير ش كيا # لج ريقتو لل ذ وداي ذ قس لوروفاج هو لس كل ب رادرجت رف ىك اري لئ تس احلا دهئاف
 قيرعوا جس تركو راشاراوسر عرج جس اتي دال نلاج لب ىرادافو ككل اءذيسا ب تاب ىذا هد لس ايي د الكا كند تادوكب دوا لاعك
 روا للم شباب كويل وكس انا صف كتب لع لوكرتنس ناسمحاوج ثا راغب اوم يانا غب دوا < ماج ذود

 لاذ نو رطخ حاج لأ كل كس نس يعول اوس وكر اذاقو تناقل ان ليد حرب لات يسرك 0 ا
 رايتس لامد ناي سس لش قرادافو لل تكل ا اا كل_اياك اك مكي لقبي نس لووك لاذ نان ايل 4 تايد

 جاد زيك قرد اف قس تكسب # ذوي كيس قران تكن ان يب تي امانبد

 لا ناب ذيب رشا نبا كادر يمكن امنا ديهشل كلذ ىلع هناو...........:<#هاوكري تلاع قي ادوث نامل
 يك ةتاوروا- اجو« اداندج لايسانابا تذادآ يلوررثا كا قلوب هدئز ل درو احا لاخر كوكا و2

 < ايل م وهم لس تروا حس اني دوكت سنت نارك وا ى انش ان كاسح كس ناسا هقلا كاثي بلطم ونوم ار فرط كيال ردي



 ااجارسمحي 1 41٠١ تايدنعلا ةروس مءرسورإ 3 2 مترج نان الجر بختام شوهت نياك

 هس لذي وولي ودك شورت لي لاء ديدشلل ريخلا بحل_جس اسكس نانا بس ىرادافوروا كرا لاج كن وول

 كه ءاقركاتا ل تب كرذو لاء ددا عساي درك سدت انتاوكن سنا لس تبل امددا خوال تمس قدي تركو لبب كسرت لابتي.
 - اكد ايلمماجنااكس اكس اكاتنحب ليتر وا. اهي العب يكل ل قش رواجا ١

 بج < الاو ذآ اتتو »وو ملعي الق م 1ث اس لا انتل اء بج كدحكت قيقتب ترب نانا

 اكدح عب تو لا 114 ام ىووكر ركل وحبس لو لوم يم ل اب وج لي لولو وا لح ام كك هدئزركل كك تع لوربق ودم

 نب تيم لا زول كل يوكن نايت كن لي امرك تدب لابك كلاس تندد ؟ جسام كلاسك
 تثب وم كل ضرطاعا نيا تتقور م وكن لي ورج ينك هس دنب ملئاكى ئادتد فلا دنج رج نس كد ل رط ا رم روع قرغ

 وكرعاط فرص صيف لاك اجوب م مولع قل تنذو ل ارواب كوس دش دالا لاهوكى رولا ع ساج لك ضنك 7 رد ع نر

 000 ولا نقرر ترف 2 نورا ع | راج ايك يردد

 - تاك لاب دج كي كح لكى رب الظرب كس نانا لابج- لل تاعك نفس كدب يسعدك

 -اةاهايكل صيف المات وا- كو »+ راج ىدو ىككن ا لن هس.

 ٌقالغا ىتترلوم لفن حس ساروا كس كراكذ اكتر آو انا دك لاس لمص اكك تروس 000 : مالك صالغ

 لكك زوجت جس ان زوما تم هس قرا ذكرشروا قرادافو ككل ا دك ةعيساركن ب ااوتم لن تب كل ام روا- جس احرص م قب
 كرب لا رول جسار يكس سما نان رك جس انرك شك ناجي نلاج كروس وا < ايد ايمن اج قي لي ىانش ناسا
 رثا 2 ام يس دكر رك رك قمل تا ردا اكو ليل صيف م تر ان فرص لبي تاخ كس ايبا ايلر اد رون انا

 دس لب زج لوكس مكس هللا ؟ اوم كي < ناسا

 ةفلدزملاب تاب نم ددعب تانسح رشع رجالا نم ىطعا تايداعلاو ةروس ءرق نم 0000 ....:تيروسل اشف

 رضاح لش عمت ر وافل ززموج اكس با لودإي زانك وس دارت كل وأول نا تام ذب تاي داعلاو روم نوت . اعمحج دهشو
 -الإ كدت

 هدول كفرا ضر رك 000-5 عونكل ةبرل نايستالا نانا :لولس فنا

 سلاف الفكي ببكي ع سا كن يدب الاكسل ل ىلع ذ كس نب اي ءاصع لقب دوا حرك يترك ضقت

 هس تسر وداي وك اتس ند لو و: كر خف اوم تجب نلادنال وب مولعم_ لن ترك



 امارس تع !41١# ةعراقلا ةروسء ا” ءرسفوراي 0 ش متفرج, نلالجر يضرم رت نياك

 7 2م 0 ا
 ِتاّيا ُناَمّن ةَيجَم ٍةَعِراَقْلا ةَرْوَس

 5 0 ىلع 2 م خل
 . ميحرلا نمخرلا هللا مسب 7

 ُرْيَح ٌرَبحُو اَدَتبَماَمْهَو اَهِناَشِل ليوهت «ْوَفَعراَقْلااَم اَهِلاَوْهأب َبْوْلَعْلا عّرقت ىتلا ةَماَيقْلا ىآأ «وفعراقلا 8 ماو سهم لع 2 ل 7 6 ا و ل 000 مارمد , # كير 1 4 و 251-_
 اَمَو ُهُرَيَح اَهَدْعَب اَمَو ادتبم ىلْوألا اَمَو اَهَل ليوُهَت ُهَداَيِر (-قةعراقلا ام ٌكَمْلُعأ كيذا امو ٍةَعِراقلا هرم” | م امال ملط هر 5 سم م5 0 ل 2 8 تلد >4 وم ةضما ل ف

 سانلا ٌنَوُكَي عرفت ىأ ةَعِراَمْلا ِهْيَلَع َلَد ُهبِصاَن مْوَي ىرُدإِل ىناثلا ٍلْوْعفَمْلا ٍلَحَم ْىِف اًَهَرَسعَو ةّيِنانلا ّ 007 مد2 ى* ك2 م27 رعي لشد م ثوم 700 ا رسل ا ل ل ا م
 وَعُدُي ْنَأ ىلإ ٍةَرْيَحْنِل ِضْعَب ْىِف ُمُهْضَعَب ُجْوْمَي ِرِشَنْمْلا ٍداَرَجْلا ٍءاَغْوَغك 40 ثوثبَمْلا شارفلاك 4 4 م 3 53 را 1007 م“ و مما ال1 7 ا 5 0 2 7
 ىتح اَهِرْيَس ةٌمج ْىِف ِفْوُدنَمْلا ٍفْوُصلاَك هد ٍشْوفنَمْلا ٍنُهِعْلاك لاّبجلا ُنْوحتَو باسجلل ِ ا“ ل ل 00 هما# 0 ود 00 ا 084 مش لا 3 2
 2 1 م: 207 2 يع“ اهلا ب كرا ليلا 0 000 2 1 21 ن6 يل 2 0
 ةشيِع ىف وهف ِهتايَس ىلَع ُهتانَسَح ُتَحَجَر لأب ©ؤهنيزاوم تلقث نماماف ضرالا عم ىوتست

 َتَحَجَر لاب «(مؤليزاَوَم ٌبفخ ْنَماَماَو ُهَل ةّيِضْرُم ىأ اًهاَضْرَي كاباضر ٌتاذ ىا ِةنجلا ىِف «ءلقيضار م 1 0 2 او ور د 0 0 ا ل و ل م
 نب (ةيماح وان ىِه ةيواَهاَم ىا «.ؤهيِهاَم كلرْذااَمَو «ؤفيواه هنكشمن ةماق هتانسخ ىلع هتاسيس : كاملا 0 60-5 59 رعاه ا 2 ا ايلا ا 00010 0000 2ك ل

ّ-" 2 
 مو

 الَصَو ٌفدَحَت و َءاَرِق ىِفَو اففوو الصو تبثت ٍتكسلل هيِه اهو ٍةرارحلا ديدش #تعس هية! دم يم مودع لاق ا[ ع8 مهل رول يالا مل وعزم لا ا 5
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب-لإ تايآ آل لاس هيل عراقلا ةروع

 اوك طك هو جس كب و( حس قي دارك اولد حس ويك ا نلوم ىقياوج تم ايف ) زج ىلاو نسا مل أذ 0

 <( دبي مولعشكي وكي آ ( سرت كل وا هعراقلا لم كلر ادتبم ةعراقلا اه-جن التي تشد كتمت ) زج ىلاو
 للا كر دا ع ءادتبم اهي كردا امج كلان تشم وداي زروا كتم يق لمع سال زج ىلا ذاك تك وهج هك كك

 ظفارب لمع فوجب ص انك ا) زور لسج ( حس لج لك ىلاغلوعفملس ىردا ربت كادوا اهلي ةعراقلااصروا سرت
 ا ا ع رقت هسا دكت لالد ةعراقلا

 عررط ىف نلوا نين لوم ل )راهي دا( كس د كتبت كب اح تلاعب سد: تحن لمن سرمد كيأ سدا تدق
 وج كراحب ليكنس جري ( ل لباب لكل ع ني زرك قت كس يرحب سب #ذا [ررط كلود لوم ىنتن )هس لي اجد“
 هس مار ىف“ كوم نيدو لمع لوري رشي تس ردنا لس تنحج) كزمم لب مار [داوخرطاخ هد( كلوب بل ارب لول دب« لاي )
 هيدي ردا لوم لاى ريك ( مايق اج ) تاكحناكى ا( لل وج بل اني لوبكيي إي دب كلا ) كت اكب هلياكل وااو تاب
 فوج ىدع اهلك هيهروا لوب قكرجب ) ل لوم قو فت( لوم ىد لاك ربك د قش) زج يكد نكح مولعم



 ااا عا ب18١1 ةخراقلا را موسكو ١ تدسمذ رع تاسست تتصل 1 8 ًّ : يفج ب م 09 95

 ا اضسرلاىب سس رابقنا كس تعءارث كادوا تس قت ةررارقرب ل تلاه ل وفوو

 ةعراقلا مهتعرفح اتاجالوب ب ٌشداح عن -* 2 سوف وا نازك مك لس رق ةعراقلا 000 ل 8

 مهبيصت اورفك نيذلا لاري الوب[ قتال تبيعمدنتى لع ارق نك[ تن آت نتي ليبق ل الفك م يت
 - كوم تبيصمروا تنآ ايكرواركدحذب حاتم ةعراق اوعنص امب

 اوم راف طك لوم لا لتوبل جس ءادتبم ةعراقسلا واب مقري ماريتا اهل (حس يي لخو وعسلروبا ريت ةعراقلاام

 سو ةعراقلا ل وا رش بص ناك ا هويدا عراق كد وص تمالا امرا نا هاك

 دن كبي انبب سفوج ح نان رق تس ال كي ب ناكل نو < ةعراقلا/رترواارسوورواتسبو لمن ثا

 لو: مماترلا نوكيروا شارفلاب نيهبشم سانلا نوكي ىلع شارفلاكر مث اسق ا: نوكيروا جانا, ف وز ل اع ع رقت
 يسري تان لالا ورع شارفلاب نيهبشم مهن رك لاح نورشحيو قود وي ىاك اجو لاغتس نكاق مس نارا
 ال و راح قرارقي_ مدا للتو فشرواسك مر د فيا ركوب شخش وا تس رش ىك نا- نوع غلام فلكل ش

 ل ناموم

 يد لكي رجب ىلا كور لوب ف كك نب وبس "زاهي ح تاك تميت ني لاسبجللا نوكستو
 كنا لكس لوتدارم لامعا ول بت عار لو زوميب هيزا وصد ىتروزكروا لج ى كف ظكموج اهو لاعايل اكن فاما
 يلا دوا مروا ةاكتقاك اندم لتا#ىلا ذاع عيا كن اازيع نسوا وه را اوجانومر رق لت اق كيد نكس ثلاروا انو ءملزو

 فيعبعا ألا ايف التخاك تاند وماي تجب كس »+ كل |نازيم كفر جاي هس نأ تع

 جس لوعفم ماب 2ك كب تسألي ع لكبح« ووتش ف وكف رطب يعج قزايداناةيضا رةشيع ىف
 كب لوزومدجردب لع تروص كة ود لك تانح 6#: لي بج سهل س4 ل سوي هنيزاوم تفخ

 دوف لاك جس يباب دبس: منالثد# دالك لس لد: بلال انس كرمك بشي ب لاكتساب 2

 تارط» ضر وا كن اجي درك فاو لب تنج ح يد كن اميارتل ان حم ”لاعار عب كس ازس لك لوم انكألب - توم لتس:
 حررط امل اص لامعا نر ول اكدت نلاهبادن لاي كس نتج ل ارم فاك نس ايل ان كبح ني نادم
 ناسك كس ناد نواس لازعسلا نارك لو لوز 2 ريع نع اكرفاكل ع تيب[ اروا اكن بن وم لاك بن تيلي

 رزقي قا اه رواهسداءرف فاعموو باه كس لابي ميكا »دك ل ودا زس لوبا وانك ناموم لس تبا كوم باح

 2 لح او ف عنج باح دل نوبددإ ثنايا نترئاع ورك فاو ف تح تا و واعج عا 0
 27 مهي 26 ما ل ٌرسخ ساي روم موب هيبماح ران كاسجع أ هيواههس لوم ان كس مت“ هيواه هما

 ده لد نوكأ كس دوك اء ايكدتام

 الا هيف نزوي َ ناتفك م كاسل هل نازيم هنا مهنع هّدلا ىضر سابع نبا ع هنيزاومع تلقثىنمف هللا ف وم مملف :تاءادر

 اك دم هاي زك لاما تس ف امص نار لح لبن ابل دلك ىلادعا فك ات لن نازي ين تس امر لعدن انج لامع الا



 !!مارستب1 3١41ه ةعراقلا ةروس, "سهم راي 04 متفرج نماذج يبن حررشو مج نشا

 كرب اوج ناار كس لال كرايتخا تروص ل تارجادج و نايعا لب ترف آل توم ضرع وج ابيب لادا اي كس اج ايكو ادا
 تو كيلا لامعا تروا مؤمن ل لو 1 اىناوو كوم هدايز زو لامعا تاك نس #ةاجوت ناذو

 فاك تنل لوم يفز ودود مرطب - كوم لل كل نا زواك ل اهعاتتتا

 1 0 رة اوك وف اكردا حس ثبات كوكل واو وج عس دار تم اف ةعراقلا ٠-00 :4 رش 0

 ١ ا«تدش كلاس ند لو < داج كك نيب داخ اجب كس للا متاح جس نلايب لللاق انرظنمكانلومن اك يظن خداح لال بس سبل سنا
 در اكىت تس سخي كو اتربي لاو كسروا ناشي دب لد آرج رط كن وفاورب دم ثوغبملا شارفلاك لح ومو زادناعددف
 ماظنادامم بسحب - نايباكل عرملكي كس تمايق ب -هي:_روصقمر اتا سكس لوفاوري ل لادركرسو ىلا. تشكو فعض_ هوم لك
 فرط, راهي حررط كلور ىلوم طن كك فككررواس لري ر كوم تير تت حررط ناوي فولروا6 اجو ررلوم مارب مرد اه

 . دوس بيبارغو اهناولا فلتخم رمحو ضيب ددج لابجلا نمو_كس لوم فلل كس نا كس لير سلا

 يبولطم بت ع كن ازيمركا جس لآ حيك وفود ناو زوصروا نازي هنيزا وم تلق نماهاف ٠.٠.٠ :لامعا كازو
 ني زاوصركا نلمس زود وو كم كم هياكل مو نامي اكس سر ول كدب لب شوو اكدم قراحب هلياكل مو تلامج ا كس لترك كاب
 حس تدين كضالغاو ناهبا ننذواك اما لاعربم_جس اتي ىتداع د كبح كس لوم لو ناميادارمس لمس ع كن و زوم
 نيب تلادع كدشلا_هس لاكن ذوي كلا لابي كس ثلا نورت حرور كالا لع لما رك وب لاا ب قناتك لوك ب نع ديوب
 كح لوب ارب كن ئا نا زو أكل وجت الجب كسا اي نا ذو سي + يل ذو هدء هس ايآك لس شيل وج كلاما قواك كوبري داينب ىارلصيف
 ش لور فاكر وا- لم دا از الولع 0 لو اري ودل س ارب ىذي تاون امراه ح نتروارفك ايس هدايزص نك زو

 ل ع ذل لس نصوم دلال كيج الباك ليش لك اسس لنج ناو لوكا ما لن هس لب لس نوبت لحب وم ىلا لج
 هد لوم كرب وج كا فرط كرسو و لكس لما ل ايي دوج اكرم كن زواك وبكيت نادت اسكس لئادوا اكوبب قنا ذواكن لامي
 - دباب اوم اكمج ملي اكس ايآك اك اجاعكي دره كة ساج قدك لع # كلب كس كدب

 اك دوكل اةررط شب لب لن لس ع قناع هيواهروا لله تس آل لامروا زج لما خس ما. ةيواه هما

 لكبر زكى ذكي ثك كلاما ناو - كوم جزيت لاننا ليم ل اكوم تاك اك وبخ ودام كاك آ حرررط ا حس لم ناك
 حس يدرك بكت بم انمجب اكل اما لو زوم نس تاداججا ىستاسر واس

. ٠ : 7 ٠ 

 رفا ايت ثم هعراقلا ةروم لج - ةمايقلا موي هنازيم هل هللا لقث ةعراقلا ةروسس ءرق نه... :تروسل اضف

 -(كك د ىراحب ل تم اقول ي كح ل

 ريس 3 5 5 .ههو 3

 «نزوةداعملت رواكس لي امل لابعاد وخل انو مولعم تحس لص بايخ تلقث نماماف ٠.٠ :لولسفن َط

 لاجبؤسالفوك اهتسا لاكن اج اي درك ل دبت لا نامجيا لبس تررثن اوك تارعارج اب لك كت اجاب ل لسا <. انو: كن ايم اورجاو
 ليي لاجل اما يا اب لش رع انعنلا شم ىلا اوم, ل 0 لايت لب نأ ات لوزت عراتعاو نااكماو بروج ووو لت تك

 # ل تنس اء دباشمو ل ارفس الفمللب ح



 00 ' 3 نر . -ٌ ! نا 0 1. ع

 مباح سكس و مب "٠١ اج رئاكتلا روس ماء و راب تهدد م املج نا الج ميس حر مشت رب حال

3 
 مررت

 يال اا

 «برباَقمْلا مكر ىتخ 00 وآلاَو لوم ٌرخخاَفَتلا 00 7 ةَعاَط ' دع مُكلفَس مكدهلا

 َفْوَسالك مث (') َنْوُمْلْعَت َفْوَم در الك ارث اكن ىتوملا ْمُندَدَعَو ايف ْمُكِفْدَف مك ذآ

 2 20 د هاه مغ 2 نق رم 6 سو ,/م1 1 1

 يأ ِهدْةِنْيِقَيلا ُملع َنْوَملْعتْوَل امَح الك رْبَقْلا ىف َمُل ع ثلا دمع مُِرحاَقَت بقاع ٍءْوس (موَنوُمْلْعَ مملغت
 . ما ا »ل ا 0 ا 200 هال ءو

 0 5-5 راثلا «ءمِيِجَجْلا َنْوَرَعَ هب مُكلَعْتْشاَ رخافتلا ةَبِقاَع انيِقَي امْلِع

 ناعما تال 0 «ِنْيقَمْلا نع ٌديكاَن اَهْنْوَرَحَل مثال ىلعاهتك رح ىَفْلاَو ةنيغو رغِفلا مال

 ذِئْموي راو يحصل مقل ارز كارل را عرار ايتام نتف عل ير ولو

 2 ع ِ
 5 و

 َكِيفِرْيَغَو بَرْشَمْلَو مَعطَمْلاَو نْماآلاو غاَرفلاَ ؛ةَحِضل َنِماَيْنُدل ىف ذم + ةييعتلا نع اهتيؤر موي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب- لو تاي ادم لش لس لسا رب اكدتلا روس 5

 لع ايئد رك حب تح ترس ود كي ( < اهتراثب تس راورجتامرف كرشلا) < الر لاو لبث تدلفغ رمت 0 0

 رمد" ةسايوع نأ ثنا تسابق كوكب كك اهب( زنك قدها لا )نس نكس

 لد ا كك اجو مولخل ب بييرقلل ( ع ثناؤ) ليل رم( ول ومر ل لودرم كيس نو ل 0

 7 نار رمق ١ )تي ناب ري روط قش رك( نقر ) سرب( رك احرق 4 ت3 ذو فكن اب مايا اكت نس )كت

 مالى نورستلكفوزمم نس ا لوغشم رم سا زو تيل ناو تس نبقي

 كامكس نوتيلا( يديكي )وج ورضا ارور منّا ورمي( جس لقدآ] دول اوما 2 لاك كف ذع نسيعر ها

 وولد انوع عت نونو نه رو كوم بذا ورشا وأول ( لإن قتمت يفل لوفوو نياسعروا ىا ردت رد

 0 كنا رظأ يزود ) زور للا( تحايل امد رك را كسا مابك "نبل سووروا حس ايل" ادم ف زحو عشر نو

 5 ١ هك دانج انام ن تاماو نأ 1 ىلايلا ند اف قرد قا دزودلات ذل حس لو زج نك 0 )نا نونا

 هلاك مد ا لولا قش نب تك دفا ىئاقواضي ىضاث' ةيكم 0 : بيكو 8

 لاو لكل فس وم لاء فرط ووك ايمك 1 ك ىهلا- تزل كلامو هم لان قتل سن حس وخال ىهلا مكهلا



 ممارس 1١41ه رثاكعلا#روصءاسهرسمورإي < متن طم نيل الجريح ررشو سمج 2 نملك

 8 0 رثاكتلا

 < انكر يقتسد يذم كيال ل نع ةهدكس دوت رايز فس ماطر كورت تمام رباقملا مترز ىتح

 يلا لإ تونر رادو كار اوتو «ايند مكي لسأع نفدو تام ىا هربق رز لإ توم

 باوج لوكس اتون نار ايفر ثروا لون دصانب رش لوربق نعاس اىلاجوم مغني تحاس لي لتمر ايزرك هن اجايكدن لافاير

 ل ربق لس و6 تدب لوط نتا هور هوب لان طك بات جاب تسب ناادا دع نال انا رتل انام

 ركاج لبي لوربقل ك آو تسد التب لي خافت ماكل يب يب قرود كس لج لا جس نفطر رج داك ت تدين سس 1ك لانج

 حظعرمو تربك ةراش كروت مري ذ لش نات هس اتبر كداب كلت ناجل لس كاتو رفاق سابق وم ترك خافت
 كت لب تروص اوم نس. رك تب لس ووصفت وك وب ا كت ني ذو شد آو: حاج كل كرر اهلخا كلو اد مك تجاه انوع

 يل تعب _اجروق شد ةدكج سب لماع ةنجلا لبخدا ىتح تمل ساهيل ءاكوب ك لح برسل ع: شك تي
 لب ناتتسربقلس انا جس بج سوره دابر 2 ” روق تنراي زكام مولتشعتس لاو تان جا د ؤاك اينر قات

 زج كتبي كك ابنا ماين ؟ لسع ايل تح لا لب رك هس لوب مولع كى رابح ل نر هدايز هدرا

 ىلا ملح ايل بلمير ل تروا هسايدركف طعس تدابع كل هس ناشمإل مار ركون فرط ىل نإ دم وم روت

 تع لام تدوم ليلك تل ابي: ةيسدرك ل اض سرت فب اهي كح رمل كد الواو

 ترص اوس.لتويك ديت حس ناش للامر رسول مار ىلا ايدك ل كبح جاالسك

 دس لام اجاوب اكلك تمادنو
 هرعت لب خجلا د الكا سوو هراشاتس مثروا_يدوصقن ريكا حى الك لعيب تحل م

 500 رو ور ره 15 ةمودروأ لك را ا تتثو لس جروم

 ك ول ميحجلا نورتل_ج فو ذك باو: اك ول متلغشا ام رخافتلا ةبقاع ىاع فوزكل وعفضاكل ا نوملعت ول

 لكك حاضو كه ساد ؟ رواد كري تس له باوجاكف وذم يكلي دج عروتولا نقب لكون لب ادج

 - ليث تعذب دضتاسكس اق ضل اسكر ورماع نما
 نع د سرسوددوا كس د لاهل تدود مة بستج_ع سس تتقو لا قاتل يي ب ع ديك ا كدت لبي ياهن ورع مث

 جسدا ماناج ارظناك احس سر سووروا تطرعمو ملكك خر زوو سس كلي اب ع حس ف ومب لاو لب عر زوو قلعت

 ناد انوه جرد اكن متم تيدا عس لاري ر واس بتم لاح نيقيا ملم نقيل دوج انك داميلا كتم نيقيلا نيع

 رجير وا بيرم للعا نقيا لكوجوب نقل ندتوج انجي داميبا نب نادقتما نينرجج , نقيا ملجرلوا_ سس وم بحرص نادت ندقي حرر
 وكل وكول نلا لمن لم لادوات امك ىلا ف لي بصل وبان امنا نس لوم كوم لييذاب قلخت اس سوت نا تن معدن نحن يقم نت
 ىلا تساي ىرسود زن - نع ل كر يصوصت سا ارق و لوا لب لان مم ترش راو اوخشم ل يب ينووج ع ضاخن باطخ

 ماعرل نس اتم مولتن بايك بامر تابيطلا : نم اولك لروا هللا ةييز مرح نم داشرا لتكن انج لع لصو 1

 و داي رشا وتمت ل اجا وب را ا اا 1702 بع وم يتم

 داود او تب نا لانوس اف تاس رز ع بأ ايس ايام رف ضر وا ؟ شك ايك



 ماتارسأتيآ 4100 رئاكتلاةروس «رسورإي هع" مقكرلج + نمله ريختر رو لج تنال ال

 ا زوو لف كتف ارو! كاهن كسايند تس لبي ناهس ذاك تا نلت لب ديب 1ك 5000 :تايأ يلد
 هب التم جوروا نا كا ل اولا روس حس

 ب ايكابك ىو ا سس جو فك اياور لبر وا لت تنك لوح روم لا وبيسم الع« ىلاكوشم نايحالا 000000000 :كتاباور

 مهس ىنب لاقف فانم دبع ونب مهرثكف ةرثكلاب اورخافت مهس ىنبو فانم دبع ىنب ناهس تعاود كةيرج الاد انج

 سا مهس ونب مهرثكف تاومالاو ءايهالاب انوداعف ةيلهاجلا ىف انكلها ىغبلا
 ا حروأ تر اهصركك لوم لذات تا آي ا كك جرام كس لوك سد سرع تسال أح ناتسربك رج 2ك نايب رخافم
 تايآكح يي دصقمللإ سروصتسب رديت اسكس هعقاوكبانلساج اهكرظأل يكس للا انت اك دللي للسكس لوزن نااشدقيإ رط
 الا مدا نبا فوح ءالمي الو اثلاث ايداو ىنمتل لام نم نييداو مدا نبال نا ولشيي درر ا ل لايست ب هجقاو لا

 _ لوم لات شكلا ةروسباك يكل اهي تح تلك ن آر شدص لامك سئ ذ لاك بسكن بلوتر زحل بارقلا
 مك انس دكوكد جس لاين طوبطم ل ومن ناارلسم لطي د هوكي داينب لا ل دج لو لذ وب لوك ٌماكولا ةروس

 ككل ب اق تسر وسب حس كرايم نلابز لكروضت رم لبي لس لوبا ببدج - كس سوم لشأو لبي السا تءارطن> وج لي هبوط ديب دن
 حرر ىكا_ ع ذو حس تدوس لنا هوك ادمن لايطريوكن ا قتلت لس داشنرا كس روضتروا جس لوم لان قا تمدوسيب هلك الو

 انلاكتري تس" "لوم لان رش اكدلا ةروسبكك يت ابي - 22 ةوبدو لش كش مارب , اخ سرق ب اذع م” ةكدا شراك لا يررنح

 كرب اذع لج قتل ناقروس كر رم لاطتسرد #اومج لثكل يملك اوه لب ني درك اكربق باعك لد ةرؤسل

 ل لازورد قرط عر يورط ف حورس قار لبا سنك ربشو كك ىلع نقب سيرك

 15 رضوي كح تاياور نارك جو قب ايلا -هتايكوع رود كتر وم قلعت اسر بقب اسس سا قاب وم لذا: ذا عي
 هس لوم ديت املك ا قس ناايادتادوا مالك ومين انج جس لات كف دم كس ىلا تيرشكا
 رواج اتالباوبار اج وم تدفل يزن رورض اناجوج فورمولا ضي لخى رورضريف ىل مكههلا ............: 4 ترش

 -برلئوت لج اكت إي رورضل يلم تكرم كب اس نان كم اكل وضف تكن نخبر سمكها
 د ةسماولارل لق نوركل او نتا قطع و نو نا وس قلل قارون : مانا اكتابابمور
 2 انج رس سر مود كيك هس رسبت لاج حذب حل ورسدد لك دول انكر لنك ة اجلس ذاب ترصد كيك

 راسل انوروإ ترثل ىو ا يو لا اأو ليث ثار ضروص بس س2 انك ار آل باقم لبي
 ْن رت نعل ندب ل عر هر ادرزاعن ب ناض كر للا هس قكر انهي ل م تلف و آ حملك ام اسو

 ناك لفي عننا نر نواف حراق ترا ارهيثروا- دب كاتي كازو لاب نا رنا تر

 4ك راقت د «جساتبر لاا« رادع ده" لايخاكدودع للغات < ىلاج توك ك لاهي ناطر

 كارضد. مالت اند نو ل اعما تين انلا ننقل للى راعل بستن كل اضءاجس وبرك لير يقر

 راوم ل كيب بس مروا تع امج لوم دارفاو اخلي ردن ب تبول براوبق وق كفو نا ده نيك ترم



 معارك لا لو رئاكملاةروس« ”ةرسو ري هك مترجم نم الجر يضنعررتو دمج تناك

 للاعب ذج بروم لت - لو" ايهم تررثشو لس نااءاسروا لم ذل ىل اسجد وأي نحس هدي ليا 1 ل كس كتاودوو از تهداين شاك

 نق فورا ز حس هدايذ- كي تكذغروا تناط دايز حس دايز لأ ايكر اجااك ور ىاكإؤ لئاغتس ىلا عطرك بس

 51000 ل انهو سوي دلل يجر ك سا لينا جس ىراج ديادب لود ىف ثح ذب كس آس سرسود كيا دوا لدتا دايمتروا

 هيلع هّللا ىلص ىبنلا تيتا لاق هيبا نبع فرطم نعهس ل ثيي در ع-< ناءاساكئ يسدركداب ب هداهتالت يبن اسناروا ةييس رد

 تسبلوأ تينفاف تلكاام الا مدا نبا اي كلل لهو لاق ىلام ىلام مدا نبا لوقي لاق رئاكتلا مكولا ارقي وهو ملسو

 نم هلام ناو ىلام دبعلا لوقي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ”ةريرم' ىبا نعو تيبطماف تقالصت وا تيلباف
 - كلام نب سنا نع سانلل هكراتو بهاذ وهف كلذ ئوس امو ىثتقاف ىطعا وا ىلباف سبل وا ىنفاف لكاام ثلث هلام
 هلمعو هلامو هلها هعبتي دح-! و هعم ىقبيو نانا عجريف ةثلث تيملا عبتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوسي

 ايناردنا نيساوك وموقروا صاؤنشا ف وهن لإو لمروصر اغنيه ىلا كب لسأع  هلمع ىقتبيو هلامو هلها عجر يف
 ملهسايكا يام رف ب لكلاب لع تي دع ار ل ثرماكزج كلر الب كس لاقل وا لود اف كس شارو ايند ليا لكن اعكر ركل وشم
 انج يا ا ا لا نإ قاعه نارج نع ننإ نحاس رع ب اتاجوماه ثوب انا

 هزوررتج هو- كس رهاب له تلففروا لوم ى دب مت لب اينداك ال رك قيل مرق بح <س ىلا آت وعدك تلاه - تن

 وبنت اجامل رت يقوأت باور ل وليش وروا_ كح نلاج لابو نلاءاس بسير الك هس ا دار ظندعإ لس فسم با قبب لمج

 لك 1 ارز كر توكل نهزرعتج نانا < للا 7 لك حرروص يلو انك كر وا يأ مر حس تلابج و تتفامج كش اكوم

 - كت مدالبو تاهت ساججدع لوك ؤ هس الروم نيكس يك مكر واهس هدايزاقتكهقتجاراموحج كل 2 رق ردا

 هب لاو ارف لك يس ناءاسروا تاتبب كد الواو لامك كة اج ليبي وتدل ليبي ترم نت نوملعت فوسالك
 ركع قا فر دق لم لتس راهعورفف نك ذكرب ىيزج لك ذروا ىفافدل نسب راجايكينتساب داب ليس هج لئملاو نس مك

 ذب تي قراهتك 6 ةابوب مولعم بمبي رق بس لايماكرول ل قوت انج هس كذاب حس هسرسود كيأدا ترثك كايد

 1 اج فرب تلظفيسس: لابس اجايكراكن اكل لات كما تان كادر دالتبرت قداس مقرب سن وحب
 باقم رتذ ا كتفك ايددوا جس كلو كرنز كنار #اكتاغآ أ مار 1 ل اج لحد لج تبعك

 ركبسرك رق نال < لاب لك قير تب ىزوتت م يندوك وكول ضب رك قر لي قيد وإي نس باوخ كيا
 ل ىاقة سترك هيرو دب وامن هدرا يسلب اا ًادارم حس بهرشروا- لكتاب لحبترقيق روب

 . - ليث صحاس ثوبك يأاكتاءذسددب كلاس لو ورك كس لادم قواع ككل وفايز مات كيربا تلا

 ىطقر ذالك لكي لاخار اهتز نوملعت ول الك ...........:«اتبر كس دنب ليج آس لللد نانا
 زنرعطق ل ئزر_لكويكد ذب د لبي تلفن زك م لعل نالام بس ايد لع لباقعكس تاغ آر كبس اناجدج مولي حس لت

 5 ًرظناهك مهر ىنودارا كي د بج رك ل سد يك فرط

 -[ةاج خماس لش خر ذرب ثااكل تاع ةيانجي هدول يك هوس ذود كراك اروا تلف ما اهنورتلمث

 لص كك طرد قو ول كوم ليكتمل ال ريشسا وقل لع عسر 1 2 اهوم صاع نيقيارولركوير سوح 1 دلل تررخ ار

 هه نوم بس اكن نقل انمل دلك الاع-(يأ رف نيتك ددوتازب ىا-ع اتوب نقل اكورياشم للي < اتاجوم



 مارس يا٠ "حر رئاكلا روس, "سهو رب 0 كيا كعمل

 ىكباوج ب لا تطو لاي < تقي” ايلى م ارآو شمس اند الت: باك اك .اباهكت فو ا نت“ ندنسعل مل
 مروا - ايلادا نا يكاكن ا ف قر صتؤك طع تملا ور ىفامس» ىو لان فب د مان كتب لت ايتو كوم

 رك لت ين قتسلب - ومب وج ال يدع كس ذ اهلا 5 ل خر ذوو اكمل طا مث؟ لكل تك ل كتابك
 بتاعه نك ىلا تلاع د عسر اثنا ساهيل عروق قف دكر لح لق نان تسد ةس الت قري للأم
 اوم فوكس باك

 تابئكرسود ياك أ حس بسر ف كو نام يااوسيب حدد ث يداحاروا ٠٠٠ سل كيش 0و

 كوم لاوس لولو لوتا بج كس كس كس 0 مثال ترومص تأ ديسك م اكروابايماك ا

 هكر رمل رضاك ارب لاب ج6 اجاعج ول لكل وبل سس نار للبن رض اكان لينا
 م لاياحروا ليرد 5 ا ا و هلا وسر كل إو تسير
 0 يامر هس رولا فس يس آل يس نايباكةيرتالا حررط كا ىكاني تيبأ علا ودحر تسلا ل دما

 3و د ركع اسركال شوف ليلك وردك لوب ني لم نراب كس نا تارطت وت ناجل كس قراصلا

 متاومداشرارلا رف لون ىلإ انشروا "اك رو لاق شوفك دارت دوو اشف بست يس آلا يكشع؟ الث ولد لوي 2

 ل ل لو هنا لباقي بكي يايا تعم ناب قرم تعقد شا كاز

 رج كات لارب كوج لاو لش ه# د, نوت لوس نوم "اوم راو عس تساياورانلا- لوب كتب 0

 ناو ليون رمت ك اوك اسنا_ لإن ىفواهطساولاب وج س قكوو وليت تب تبعا ب تنك الدو إو تمار هارب رب نانا سين
 قد باور ل سد اي كس كاد تت كساس نانو 000 رب تتوسل اهرصحتال هللاةمعناودعت

 -هريغ دور و؟ايل "تير انتكرواايكفرصا[ن ا لابك ابكر لو كلسون لاح نوقيرظ نكي مك لو لك

 < »كعب دنطواسدن وج نانا عيت كس را ةقاوواجروا براق او م ظرواد لواء تلودو لاء كس ايئد لمعلم : مالك ص الغ

 نجوا اتركي قرن سال شلال تأت ! رز م عي روا بارد ذود ل

 ماجن كس ثيم سو تلفف ا لعب تدوس ا ؟بس قب انوم يم لاي هكا كك كس ب انأو باح م هس ىكدل اء لوكا عمل
 نروا اكل هلك لوما ل كرات كا ناين لان ور كت وتل  نكا الج روا س ايككايك اك روا ينتمون وكول دب

 اب < ايلى ادا نقاب اكس ذس مك نا هدا ا قولا وب ع وب عوكل اهي لبي لوتس

 -؟ومايك واي ًاتبادج ليال ركلاخاكتابسا؟ ليث
 4 0وآ

 زل اها كاوكاو ولا وادب رطل ناقل يلجأ اعرملا عرق هود زم 1مم ا :ترومل اضف

 0_0 اكس لكبح اكل وتم نا ىلا هترفلا تلا لهن ذي مكن روم يا فلا ءرفادناك
 كس ل اء رفاطع با فك ااك تصح ذب تاي رارطب كيرا

 < وصنم لي لا لاري كتاب ايمورافت رئاكتلا مكه ............:لولس#فت الي



 محار تي1 اس لور ماا جروس رسوب «_- م7 ولج, نم زاجرييش حر رشم مج رس نادك

 مس وقاد هر

 تاجا كنان 0 وأ ةَيكَم رصعلا ٌةَرْوس

 ميجا نمخرلا هللا مشب

 «ؤرسح يف زشحف ناَسنإلا نإ ٍرضعْلا ٌةاَلَص ْوَأ بورْعْلا ىلإ ٍلاَوز ل دعب اَمَْأِرْعَدلآ رضا َو '

 اضْعب ُمُهْضْعَب ىضوأ !ًوَصاَوَتَو نرش ْيِباوُسْلَم تحلصلا اوُلِمَعَو اوما َنْيِْلا لإ تراب ف
 ةّيِصْعَمْلا ٍنْعَو ةَعاطلا ىَلُع «عوربَصلاب اًوَص اَوَتَو نامي ىَاهَوَحْلاِب
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب_ يّ تأ تن لس ضد ايس هيما وقروم اا

 يمك

 (اتلطم) نائارك(رصغزارم اي روا تّقواكل باف 1 بور غعس لاو اي جس ذا رمد قلطم م لع يوم م

 نا ورحلة لااا كييروا هال نام مس وأول ىلا يس اوس( تس اطال كس دابدراك يس ل لع هر ايس سس د

 نين ارضا ال ( ناميا) نت( سك, راي تحت رعب سي ا )همر همر ارفع كاد( لت لك

 -( لود ين تحدانكر والو رقي تعاطرك ) بد ةسدك

 10 :لتتشب تدلك الاكروا ت تر دق تابئ اك لو تحل دارمدن ا, ز قل ع ابع نبا رصعملا و ا ل دو

 كن اانا لوا متو [ترطعن «عقفو لاك جدك لثاكا الكت نو لمعي كله ! نددعإ لس ل او روا_<ج كاع لى ا ترجو
 0 روك اكن ارضع ضاع مقا تسبب كتبك نطو دا مك تسون ناس مدا قلد لأديج

 < يءاشنلا نيذلا هلا ديرك ارفنتساو لروح 2 لس مظفب رككو سخروا كل كس نأ عا) فلا ناسسنالا نا
 ياعيد «س جركا وج لع تراهتو راخروا_ لوم دارموارفا ضاخ كس انسب كك ا 11 ”رمابع نبا لوقب نكي
 3 قل لال قر همراف وو منع نإ را قت ييح لل اهلا سأررمت كن اسما

 - باذي هلام سأر نم ىلع اومحرا-< قر
 ع ىل ركل صا زج لاب سلدب كس لاق نس التويكس يكلي هراسخ كوع اونعا نييذلا الا
 سرس ريقي لوم انك سود. مثلك الط كيال رج لروما كر صروا سرر جاي ناري عس نامي ادار قح

 جساعكر رك فاو لع م ىرسوددللب اك يرش الارضي للا تيصحم ب زف عرج قرص ءلتوتج اندكرصرب بح اممم
 مجم وألم لا ع اجابكاي- مروا ماعلا لرش فطع_ايكركؤ ل ئاك تسد كيا ننس لئاد لي قت دكا اريصروا



 مساحارس بأ “1١7 ١ اطورصقلاج روس «رسفور إي <« مت دلج» ني الجر يضتعررشورصج تنل اهن

 < اتبر نكست وا تتار هدنب سس لاعفا كس فلا ليث ل *-ت تيد كم يخرل لأسر واو: ىئاردقلا سنن” ماكي كج تدابع

 رشات يلب جس كك نيل كلوت لووك لافادلبةساجي د كودك تما شباط فاك ئاى اتا فرض اهرصد توك

 - قوم خماج قربعلا تروا

 م انرك فرص لش تااعاطو للا ا دوا انايجب تس داب ري دمت مش كلا - اوجركذاكتءاربم نت لج ضو او روس... : تاي طند

 ىاذب لكن يرسفم ليل هتك ىل م وكت دوم لاح رك لتأقتم هداف راهم نيس” ضر وا سس نيب كاكا ل 0
 نين وا لوب رشم بجج- هس قلختاكس ا تسدد لاذتبا لكك ا ا. رالب قم قومي سا < قا كسا تع رك
 -هرماظ متجول مومو نإ زركوم متيم لع وظف عوج هك تس اهم 2ك لير اك اى لسا للي سور

 ناي دوسا« لاو نا اع هريس اء ديو كج لإ رارعارفا صرصخ نااركل ئه تساءرفابع نا 0 : ثاياور
 لكيلا رسعع ىفل ادمحم ناد اتيان اكنا- هايم ناكل متاولا لي تايادد ول مروا حس دار بهلول ل اقم لوقب روا بلطمل
 7 1تااي ونت

 كا تاواعسروا تالا -<س لاو كرمت كن اين اووخ لش ل ” لاك لد رصعلاو 0 :4 نرش ِش

 رد لل هبات لا تاما رب كتدايك ا تراني اعب 0

 عا وادلخلا ا ارقلا 5200 57 ماا ارهد رادلا ةذلو ارهش

 ماع جس أوم عرورش لش لا ثنكب اة ءادألا تكررتمكا ل فس الفرو اقع ؟ جس ايكت يق كدت: ؟باكداز
 م اناكرادقتم لولا لاوفا كس حار ندم اكا لنبي راج جس احاج يكرس تام زوكتلكترادقم كك الفال كلف ب دوط
 نلا- لو تكل ابقتساوك اندم ايآ سكش اس وج روا ىذا, عسا ع اتاج ثم حس فش اسد صح جاك انج كبد سن اذ
 كلام نل سب : تح ردوج وم وأ ليش و ىلا وك ني تك لاموت قو لا جست آش اس صح مولخم نوج ناايسرو كس لاولود

 لاش لين موهمك سا فس از كس حررط لوفوو كل لسا بس قأ حلاك نك دشايز قلمك لابتي ابيب دهس توم ووجوم تن مان سام
 ساوج كل ىلاغ حس لوي وخ نا ىكلكولوج كبس رباش كا قداح ىلاضادك ليث يي قتل ف اهكم نك دئامذ سب نب ذك لإ
 لب ايندوج اتم لم تتفو دو دس اوكي بس لذ تسلم اك ري اياعج كب /ج مت جسر لش هس دو لإ لئن اهب لش تدوس
 دهس ادد ذلك ىزعت قدم تذويب لص اراه كاك ةرظن ل نما فلي ركروظرلا هج ايككي د لي

 هتس رف فرب كيأ بلطم اهرصع روس ل م ركل وت تس اءرف كرا كياجن انج 00 :عل ىد نر لاشع لكى رت 1

 بت_ م اداهالكي رساك تورك روب ا < ( راج الكي باراك ورب ضرما امتاب ركل راو ل م رازاي وج امج

 تاز ةررطكف ردد قى دكناناتمد#ب كرمك ق قو -ايك ا ع ل اتارار يسرا
 هر لتر اكن اهكم كى تا ضر سس هراسخ اكن لاننا وكم انيداكل لن لوصاكل وضفرول يكد ب وراك بس وكاس يداج



 مساح ارسمي يب امس طبر صقل فر وسب ادرس راب ه4 | متفارلج نايل اجر ييفنعررشو صج زن نيله

 نلا تأولوج ! لإب_ جس لب هراسخ هو تس اب دات تو كو موركتس لوي وخلا كاضاوج لك ساب رس د تداثب هناء ز راقد زيتا
 : رح < السوم تو ىاكرصعز امنؤتنن اء ذ صاخ ل رصعلاو_ج | رر زك خ عفأ قواك ا لي فصتنس لوي وف لوداع

 نسا ل م وول ل يال < نومك ت يل وفشل كرا وراك
 سام نا كج حس باتو ب آى دب تدبر ل م لسد وادارمداذاكقربكت ادد ل تلاسر ىو اب دايك شريكك

 مي لاسنا عرون كروت موق هوركءدارفاء الط اك سنسد لاعتسارب رول شكك لابي ظفلاكن اناس أ احكم كت اقا
 ىراسإي موق ىرولاي اعد رف لياوس داون سدس كلبك كس نانا ذك جابك يت جس كيا لكلاب يس اكومب لامي
 لي نانا ل سرك اكس اجاب نرطوانه ل ليو عفان نا تلم لامر الا اعكرم زك نانا كاين
 موق لايم لاس تافص نا لول احب شب فيكي حس لا لرياض لكاس ل هراخ حق ولا قو لوهن نب ءاهي
 < ايركقاقنابي نس كيك ىربيسدوا ذك داب لابوك رود كيأروا لرب ءرفك قس لوفانا سرج اين داي دارفا كس

 كن آر قل هس حرالطما راب دراكتت ب احآ لبا قم كس ارض كا تفلح 25 : كاصقن عل كرز

 قدروا كوليد- يس ماعروصتاكح الفكي ل نو ىلايع اكىوايند فرص ل م رالف بج لي دجس مضى حرالف نلارست لن عر الط

 ىئواكوم لاغ ع تافص لور اج نا ناسناوج ابل ى اك ع لك اهج لوفد تنك وت ماع وهما ناسخ حرر ىلا ىلايماك
 0 7 ورك لالا سراكتداهتكس رطل اوت فريال اكوءايك ان فرك ذب حس للا < ص نارخ قت

 عراتم لافي وا ىدبا ليا از كني ل لو رول لك ماك ايا وكلا لي كوراور سا بس يداجاتنا كمر

 ماك ىف ماها ن# لوكول ننتج د لاك رمت جراج ليات لوك ور اسري قل سس اج نئب ع آر اك ل ك- شيب كن

 2ك سا سوم دارم انو ماكان حررط سكر آو ايدرا زلت فو لع لول ىلايخ لضحركوب ءاورب بس تس اضافت كس تتفوداا ايل ليت
 لج ىتد نانا نم لاق اروا بسسيعن وخد تجب ايان يثاب رب ل تايلوضفإلد زعرعروا تع اي ايجي تق هر دق كت تفووك امن
 انا راكم لإ ترهل سقس ناني اراكروا لايك بت هداك ردا ىلا فرم

 كن -هداض#ن امنا اونمأ نيذلا 5-٠ :لا قرورط لع ”ابرإو كك ذاب نارشكونز

 مرر نت
 - نوم قت ايدو نم دونا كم اكحاو تيا رولانكر نيل ب لوجو نان ال نامياربلوسرورثلا()

 نايا كس سا كرت لك الج ررظ لا تع ام اندترب ان ىكل ثءاضعالكي دس دش دور كت غرامدو باق ث اكن يقي سا(
 -ةامويدَعا مى

 فيلق لبث لش لب بج نااطسنوو_ كس در يو افم ى تجاه تلو مقلب #لد تعاقب عالفورالص نا شك( -)
 دال ة-ررلا 0 لو اهتفا لالش ملاعمرج دوا ني دوج سس لت لقياك سور

 «لايتخر رق لج لش للسحر الطصا ى ب وقروا صخر وا لعلم اعم كس 00 جراج يضوو تحت /سرمدد كارب( 0)

 راه نا ناسناوج- ليك اين ناكل مدقحس تءاركس ل ذكر, لير كت شادرب حس تم انت اوربا رولد لع 1[ لاي داوش
 يباع وج روا- اكس دديواجو رئي ملاع تاهفصم ناكن ا كح نيركل بك كى ل ورمدددجتاس يسارا كس لوا عما كح فاصاا

 لس نار 2 ناهز ىلا رز تاس نافع تال اهات هن نت عتاد



 5 - 0 م 7 و 3 0 /

 ماحس تلا ها »ل هير صخأ روسي سعر ع4 دلت نماذج يسن حررشو لج رت نال اك

 - النام تف 100 الناما ربت( لنا املا ياا ):جسحس سوزي نمل كنام.......: تاايناما

 دي اك راد ار فرم روط لمكان كريت ليلو[ دك فر صو عن لاوفاو تافصو تا ذ كس ب بلظم اكس ل نامي يهل
 ل لا انمج تع اطا كد ئناوأت لع اططا لإ ارو انما تامل اهيلغت كاك. ب باطم اك ال ناميار ريم وا نك

 يلد هرم ل كور لكي آت يارب ب روط ىرث أبا 2 نت نش فز علا جحا اينما نت القروي بس

 نارا اني هوكدذلا باتل باحارولاك اه قرا تذ ررط لسحر وا كيد ل ضدك ب بط كنا تررخآ خرط
 5000 "ب كيا قد حس ارك رفواين نويتم دل كل كسا اورو لالخ« ناامياي اا كرت كدشيمب نياطم

 كس كلا ل انتا وبرد لوي قرن متر لكن انا لايدوو شددت ومات نئامياب حس سرس ل امج ندوب قلم ماك

 2 لسؤال رق لتر وا اناج الاتبب جتاس كس لوج وصوت هس اتوماساكزاهج

92 
 111 اهل وا نازبا روان ا ياء راح زج لاجرد تسود عإ كل نامي :٠ ...:لاص لامعا رغا

 ا رار ا ران طل ا رام ير ع لا را

 حس ورا هواطن لس لوي وت ىئاوو نا ف ( حراس لب نامياع نوب يطا وا لالا: كا ار 2 لاغاو اه تاع

 ىقن يقلى صلب سي هب رصود جس داتر تدك كتله سر سود كيج هك ب ليا شي زلاج كرو فصووو كك كش

 د اور دمر لل يا كارلا دل لكل زق عزا لد حا داوج تمار تين لك قانا لكم نانا قل اع

 روا كور ىو كل اوق راد ذ كذاب ساو فرب حس تيثيح كف د+ رف كي كوره - هك ند رفحا

 اسر نق ل و هل لو اونا دق ب و هصوركروا تاناصقت نك روا لب 1 1 لش تلكم وج لل تيار

 5 ”يءرف كن قش هس 1 اكتلكو نيد داس تنقال تدوم ىىلوجتي - ةساعدنب لراح ردا تمم لرص»

 نع اىس قي ليم فلس ناكر ذب ىئرا» نصت ابك وق - لاك كبت اج ىوركل زان تءدوس ليا ع فرص م نآر رك
 ش -ك ةس كيان تروسير وك سرسود كيأ ليي حس ف ءمادج ولا كل لع لن لب اود بج

 هل كح دنج_ جايك يدركدنب ل هزوأ وكر دنس وكس نورين كيل اكم الك اج رواسب : مالك ص الغ

 ؟سس ىن ولاد كقدابربو تابت كادوا ؟< اهم ناو سار اكدوبمو الفاف ناس اكس ايا يد ات حس دقإ طك ود لي ولم

 <« وثروا راسخ تسارارسوداوسوس لا نإ 2 بإن دنا [م اووف دكر اوت كلاز زق رات سن

 رمت روب تو يضلاباوصؤتو قحلاب اوضاؤت ن مس ناك ول هللا ر فغ ررقملا ةروسا رق نط... كروم اضف
 -اوءراهغ لع لولاو لركن بقل كر بصروا لولاو ل رك تيك تل ورولاك سس اهرف تسرفغم كا ىلا ذلا كنت ذب

 - لإ سدود لاثلا لا جنانج جس ينجب تكتم وا تنقات و لب ىلا رصضعلاود--: دا :لولس فنان

 ىا- ايكايكل ع خلا نيذلا الاركذاك جد لو تركك لع ذ ركل سا تن ااكك بأ للي - كيل اض قل كاد
 < اهكايك ع خلا اوصا وتركلاكل تلو ره ذب لملك كل يك حرر



 ةانارت ب 141١0 له ةزمهلاةروس مروري ك2 م ؟دلج» نا العريض حررورمج تناك

 ٍتاَيا ْعْست ةيَِدَمْوَأةيكَم ةَرَمهْلا هَرْوُس لاو
 ِمْيِحَّرلا ٍنْمْحّرلا هللا مشب ظ

 نم يف تزن ةئيفلا يٍمشلَو رمل ريك ىآ 4ووَرَمل ةَرَمُه لكل مْنَهَح ف داوزآ باذخة َّلْيَو
 ذل اَمَهرْيعَو همن لولو ٍفلَح نب ةّيمأك َنييمْوُمْلَو لس يَ هللا ىَلص نَا ُباَتْعَي ناك

- 
 7 س امم رج 5 ل نا رق ع عافاك يما جر س 0 يح يع
 َّنأ هلهجل ٌبَسَحَي رْهَّذلا ثِداَوَحِل َهَّدَع ُهَلَعَجَو هاصخا مزه دَدَعَو الام ديدشتلاَو ييفحتلاب عمج

 ىف ٌنَحَرْطيل نأ ٌفْوُدَحُ مَسَق ُباَرَح نبيل حدر الك ُتْوْمَيَلاًدِلَح هلَعمج (وةدّلخأ ُهَلاَم
 ُْفدقُْمْلا طا ران عَمَطحْلاَم كما لآ 1مَو هنو تام لح ميت نا «طتَمْطحْلا
 اَهنإ اَهِفطْنل اَهِرْيَغ ملأ ْنِم ُدَسَآ اَهْمَلاَو اَهُفِرْحُتَف بْؤَلُمل «موقديفالا ىَلَع ُْفِرْسَت علطت ِْتّْلا َرّسَعُمل

 مب مَع يف بم دو اَلبو رهاب (وْقدَصْوُم لح ىلع داع ِرمَصلا عم مهبل
 دَمَعْلا لاَ وكت لبق هَفِص ؤِقََدَمُم اًمهحْحَفِبَو نفرح

 ميحرلا نهحرلا هللا مسب_لؤ تابآو ل لاس نداي جسمي رمت ةدوم

 لايئارب هي هيج كل كس ضارب ( جس ماناكن اديم قس عر ذداي هس باذع ”ىلك) قنات ذي ...........: مج
 لوول كلا تيب ايوب لاو نسكت بيغ قم قت تكروا لج بي ددإي ذ تم كأم )وم لاو فس ركن زتط م وكول تمر ورزمدوا الاو سك

 (هرهو هريخم ني ريلو وا فلخ نب يما بج تن تس رك ايت بيغ ل وف هر وا قدي ردنا لمصر وضتوج لل

 تفوح ترورضرواايكر اخ ) اهكر ركن كن نك اروا للاب( بنس حررط ل وفود دجت اسكس يب دشتروا فيفي تسأر قى )يك عما لم

 الاد يس رامس سا للاب ) # تسد لاي كس لاشييمب لاداك ارك سات ( حس تقفامت ىف )و(! ثوعيت كر ظوفت كك كح فس م6
 1 نحر طيل ىادهت باق كفو زمن )كة اج ايد كيب هو( تس ثنا 1 ذكر( شت سس وورولا - كه دان

 0 2 هيك آدوا( ٌساج ثوحي ثدثوو_هس رك نتج ج لاهج لج ىسا) ليلي لاو

 ملك لد- كف اذركم وك ولو) ل ( اج كس ) عني اج كيل ولوج جس( لوم 36) أ لاك ب ب وتوت: جس ك قلل
 تيياعر كحل لكاذل خبر يمس) م نا وو( جس اتركاوم هاي تس ءاضعا بس لءامحا اك فيلل ل م لا كا ساس زي كاان
 لن لوفوتس ( دقيطم حو يتاس كس ؟اورلدب كس هزمت رواد تاس كح هزت ىف اي درك دنب كك كح أ ...........( بس سرج سك
 -( كوم ردنا ل وفوق اة ور انج حس تنفص كلبي بإ) لين جدا ب هاوج( جسدت س كس دقفروا تيس لف لاو )
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 ةاحارع تع :14٠١7 ةزمهلاة روع "+ بورا 0 تفتح, ندم الجر يسفت حررشو دج نما

 بلطع اكس با زعلك ليو-ل# جن ا, كافر صنت ني 2 لو تكف فلوس ارش ةيكم 00000000 يبل رو لا

 5 موا لو تنل ولوج بيكو زكر وا زا قتستو زم وزعاب كس ل لزم اق ةزمل ةزمه_<.اناج اوبر علو مكس صخر وا ىراوكا ع
 يك تداع نازواكةيلقفروا ل كس نط حمكس زيلاو رعب ن2 ق حمل مز دواز لاو نر كت يوزر وا ومب ل ز عطور ورو#

 ل نولعق رمل ةزمهتأ ارق ليارؤاوم ل عجزت يحك قارن ىلا تسداع كلت 11 ضنا بعلو ملجضي انج ساترك تلاد
 لو: لذا تعري ل داب لإ ثا ضقت, ديلو هيما, اقه لوكس لوم قش هذا خييص كل وفين تاس

 ريد تاس يدشن لينكس لامك رم رماع نااروادجتاس ل فيل يد زنك ءارقللا عمج :الام عمج
 ده رف اي ب وصمم روطلس تعذب < لدب حس لك ظفل لع بيك

 - انكر تش :افنكب سرسود ننكر ابر اب كيأ_بس اهكد رانا فرط لك ور 0-5 رم هددع

 < انكم قكلاععتس لئافكس عمجر وأ هب متهيو لاملا عمجي هلابام ىاهس باوت اكل اوم فئاتسلمب بسيحي

 انو كح وم لك قش كس ءلمج ىلا هدلخي هلام نا هلهجل . ' ظلي ىا-ج لع حك عرداضمو ورك ىذا دلخا
 ننال اد سس رافي ل ىئايند شيم يولي دارم كريما ىل سس بو كلا اياكم لان تتم وم لاش تب لكلا
 - ذل لوري 52 :- انام كك رك كت زخ يس ل اكىربا تايحرك مج ضير فرط

 - زج لاو دكا رومي زول ةمطحلا

 -ج نكس اهجي نوكاو ساس ثلا ل قاتلا كج سرج هللا ران

 دن اقع حررط لا جاتو رش اتم ندب م امتع ففي لكلا < ماقع ى ذكراك دب ماظن رطل :ىل» ةدئفالا ىلع
 ولاا دركر ثيو زاورو بابلا تدصوا . ةدصؤم_ اح اني تانك و تسر وارباكك 1ك سابك اين ,ج كلامعاد

 ةدودمم ةدسعا ىف نيقثوم ىا ةدمم_ج ايكا هدب داس واو كي دن ارتب را مزمن

 هس اهي دجتاسكس منال مروا كفوو والعكس صن < اتاجاي ده دتاب تاس لونوتسوكل وروج جت

 تس ناب حس نوتلصتىك حلوم التب ل باذع حس لل نا_اومركذ اك تءامبص نلت لل 00 يقوم ملم : تايآاطر

 - او لك يم وورود رود لا دتبا لكلب روا كوم قت ككشم روسي دالتبري ومضر واسس نايباكى ا لش تدوم لا

 ش روا لبث لوب لاعتتسا ل قحموت كيف اوفو ودي كب ين قلل بيرق. اف لالي ةرمل ةزهه ج1 :4 رش ٍ

 نايباك ةزمل موب تو تارت سود ل يلا "نايباك ة زم موف ت ارطح ضب ايبا كك رفر ادت سك قرف لك

 - ىلإ سادت اسس ظفل لاوذود لزج دوا - لق تس التي سكر اك ىلاعم - ارطت ضار وا لو سسك

 < لومي وت تداع لك تس ارك كزعيبرك موف اك وفود كل لما 5 :ىكانك_ك ناينا تلصترب
 بوس ركن في نمور دمر ىل_ حب اناا رقاب قل انف زل لش تان كى تباعا عسل ناار وزمن

 لإ جت كس ترفل لوياحب لبلد سارح لاك 1ك ايلخج - < انرك يارب تي هيب كس قس جس اتالم ليك
 اتبر انركل يو رقت رك ايي بويع قو رهف قو ل لورسو ورا نيل ليف قياركه سي لصاع-جسانلاؤ ثدجي رولان

 ككلرز لا ينال لانو اي سول اس ىو لب لزدعط سى شي الام عمج ىذا <

 ركل اهنسروا لنكن حسا كنس لاعةياك سي كيب بدلا اتا لاي حت فرطرب ل ال هح سن جس لادارف



 ةاحارب تي "14١ لج ةزمهماةروم مس-رسأورإ < متفرج, نمل الجر ييفتررشو عب تنل اك

 7 أريج مسرب دام كس لك عاتب راني يومقت ىك خيال دوا قت يوك أد عرآري قرد ب ةساج لب قريد انك

 ٠ له ان آورزنعل# سل نافع و عل تسوي رزة اجد لا اهب كلك ةامدمد رف رتل سك

 توي دي وطنا رك دوي س نودم لا رت نو يلو ع اتراك امارس لا
 نق تسرك راو تندرا وكلام هورل و لحوم يب قت عسر سوو اج دان 1م اكاد ستبلس اس كوم

 وكل ؤولا) لوروج وأ كعب اناجومب تيصخرس ودب ىلاغوك اركاب اهبح زوي بسير تنفو كيال اح آل بكن ايدي ىلا لوب
 ىلا يدلك طلرما ارسل اخرس اكل نم نذبنيل الك دنا مة دركن رب رشناراساكى لام لي ردا ار ؤالوو-_هسدتياطدلا

 لي ةرزددرلا شاركت نكدب لادا ل ةساج هدا ذيل تلد بس-ةسآ ماك ث لقمه دياب جب تاج لئادكتوقتاس

 - لمس دكر ركوب ثةزيئاس لاك انر ذود تمد لن كس ف ركع ذكيظكروا 23# شك مطح كه اجيد كبت

 -انمج الايك كت دشو تدع كار هس لوم لاس كاملا لكل 1 لك ل ورب ر زوو هللا راسن. ا 1 ىلارغ
 2ظ21111000 اوم باركر كل ص ىلوروا جلا ضرك - 000

 حمرا وف ةدئفا_ه ورك تا اكت سرييصم لسا يئرك قسوم اكمل هس ركز هر ةركوب باتي نود كل ىلا اهريغ ادولج
 فارواوروشلس نانا بسد ردنا كس دعس توم ليل امتسا ك_كسوضكل فلي مت ات لي كس لد قتل لج

 لاب لي فتذكر ا تأ با دار ماتم هو ل؛ سوم ارهجي لابج هسداراروا لس راكذاو دل اقع تءاشباوثو تءاب زج روا

 مر كي ا ل ماتمب لك بلمير داش تدازاسب: نق كيبحا ا ذجو تاشب اوف كيانه د اقعدسافء تالايخ <
 50 11 ادد كه د باذع قاطعا قاقتا كس لاول رج كس ركم ولحم تريعون كمر حس سه لكل
 تمارا لس لع اح يس درك نب ذاوردرلل اذ لش يودون ورفاك ةدصؤم_هدالجوبس نقي نت للدم لاى

 نوتسيل_ يل ل لى ابعن با لوقإ ةدصسم دسع ىسف_كح لور تلح ذر لي لا شمب- لسد كتر لد كايك
 هث تكرار ؤروا لب اه هرركوج لاس مك جس م اب يدل بخل راب حس لونوتسهمل_ ول وخز ودرل س بلطم اي لس لوم
 تاك اءايدركرنب ولد مكسر ذود ى لا و نلو تسلك بلطسيب [ لح و, فين باذن لاك

 كمر و رول اتوب زكر اهم اكت نيل اج برر سس نتج نكت فركب لوئارب قالا ل تدوس لا هنااا : مالكم ص الغ

 لادا ؟ 56 ماجنايكا اكل ورادركدب كا لي تمر[ ايكيالتت ريكس كيور ادرك قانا نا لور ش ايو وق راس ررط
 هس شاقل اتاقدلاب لج لئايندردا- جاي اندمكايعب ىكاجنااكل وو سيب اكل هكبووفالاو تسكت ايك ا يكن ايي تس ذا لاك
 ثروا- أم اكل نمد لا ميشا ىلا دع مدا نبهت اك ناب نع رطب تل_ ومي تحبي ورك, قلي رز وكلك

 0 و4 ) قاما -اًعس ئرانركانماساكك داني عسسل نر زودلب اما زئاروا لوج بيل م
 هباحصاو دمحمب ءزهتسا نم ددغب تاانسح رشع هللا هاطعا ةزمهلا ةروس ءرق نم 0 :ترروس "اضن

 'كومددايزانك سس نولاو اما قاب اىصو روضتج 62. رفاطع با انتا تسادثلا كت يوزن ةرو

 ا رايه لثراغآ سلع تمارت كف خش تبحمل يلا لع لا ةددعو الام عمج ىذلا 1 :لولس فن اطل

 هس انحكرركن كن كرا



 حارس تمي 14 ١٠دزؤ ليفلاةروس مسرعا 4 متجر لصم نيل الجر يفت حرر امج 2 ن 5
 سححسبج( اسس سس سس سس ل اس سس

 ثار و

 ميج ١) طخ هللا مشب

 ةباحضا د وِمَحَم َرُه وليل بحُصاب كبَر لع فيم ُبَجْعِإ ىأ ٍبْيجعَت ْماَهْفِتْسإ رت ملأ

 ةناَك ْنّم ٌلُجَر تدحأَف ةكّم نِم ٌحاَحْلا اَهْيلِإ فِرْصُيِل ةَسْيَِك َءاَعْنَصِب ىنَب ُهْسْيَحَو ٍنَمَيْلا َكِلَم ةهَّرْبأ

 لاَيقأ ىلع ِهِشْيَحِب ةككم َءاَجْف ةَبغكلا َّن ّنُم ِدْهْيَل ُهَهَربإ َفِلَحَف اَهب اًراَمتْحإ ٍةَرَدَعِلاِب اَهَتَلْبِق َحْطلَواَهَيِف

 ٌلَعج ىأ لَمْجَي مل لوك ىه هَصْاَم مولع هللا لس ةبغكلا مَ ْهجون نَ ةَوغخم اهئتتم

 باعت عنو يال اريط هلع لَو لل زان ونفت ىف نعت 3و زهد

 قو جو ول نكن ور ويك يضف هلت رعت نشب لزج

 ٍةَصْمَحْا ْرِرْعْصأَو ةَسَدَعْلا َنمْرْبك أ َوُهَو همس ِهْيَلَع بؤتكمْلا ِهِرْجَحب ٍدِجاَو لك ىلاَعَت هللا مُهَكَلُمَ

 لس هْيَلَعُهللا لَ ّيِبلا ِدلوُم ماع اًذه تاكو ٍضْرآْلا ىلإ ُلِصيَ ٌليِفْلاَو َلْجَرلاَو ةْضْيَبْلا ٌقٌّرَخَي

 ميترلا نيترلارثلا مس ليا تب آراب لبي لت هيكل عروس

 تس نولاو تب ند بركس بآل ( ك0: بقت آنس كح ل بهجت ايفتنما ) شواغر آي نس 27

 لكلوك كل احمق! انءاج كليا لرش انصح لايت فكس للا -اهق بلد اك اك يئن. بلالاو كب روادوم ناك لأب )؟ايكا يك
 ا اك دافإي هلا كس كس نإ وكبك ضار | ةباعاغاب لع لارل تح نق ا دان نير عراك ارك

 كس آس كدر لج كاف هروب نيس دبع تنجا حس ثنا بعل دك لاك طيب ايلا
 يعل ")اي ( < ع آدتاداكل أ ى دهيم حروف ىفي ارب لا شا دكه تس سد قرى رات قلمي فلا تبعك نو

 ردا انتل طل ) جسد اس هني لوف لو ناد( جسدها )درك اتاك نس مكر ج اكن( كسا

 0 ني لس[ علك ليبا« لاسباع لوباوكل ا ضتبروا_# سئدرفم لولاك ليببابا ظذل العناب ثا
 شا لوم بك رك كى ثم )ك2 عد ديت لإي رقي قرأت نادج( حس لآن اك اسم عم : كي روغسوا عب نم حم” ىك اشم

 ما ع ار اج وكل وراي اكت يكب )اي د رو زل عر رط وجب 2 اكل اغاكورا فس رشا



 هان ارسب تم ١14ه ليفلاةروم حرس راي هم مقل نايل السر خت ررشوردج تنال

 ذب حس روصوج كح سوم ككل مان لس نلاري نتج دذ كس لوحتي ناي دوكر كسك ث يميلون لا لس ىل امتدت تعد لي درك
 كملي ريلع شا لس ستقول رك نع زر كت لوج ليج وك كأ ا للا

 بهساوم لامس ثدالد

 ارم هريلق تيرا ك- كس دابا وداي كم جس قكجت اسكس ار نوستنا ركل رق ملا.........: بيك ول

 لوك كب ترعب تير اي وم يلق داوخ تيسر رواوم ماع بطاخئرلا حررط ا شل اكشا لوكا ابنت لوم روضت مخ بط يروا جس
 تمد الو كروضت تاو ل كوم لاكش نرحب قومك يلع دفنا لصوت اخر وا تس اج ىل دارع يرمعب تمي درك نايا جس لكل اك
 تارا لادك اه جس كد از نر قله ب باوج ؟جس تدوس يك نتي دا ب اره لطي ند لاهي ح

 او تاني داكيسأ يول وو كس لا ترووملدا راسك 0 رتا وتزين كن دوجوم لك
 -تسبو لك فوم م ايفا نتي حس لكل ومتساكر ت ملا < لومتساك لعف. فيك

 هج لدباكن تك لس مام تنجب لوبت اسسيع لش ام زلييأ نس سا وذو ةاورئار رف دوبي لمارد .لييفلا باحصاب
 لس دبع كك حراس ور كر طخ ل ٌلاورراك لا درك تاغ اكتطلس ىريكس ل تهب نا نس لاسيتواشداب لت

 بطال لق يسر راها ع اك انامل مر ىور قرير كك ىراحا الر فرارثب رت في اج هلا اء شجر جتا
 لمد لباقي ماشورعم بس + حرزطاس ىف ايور ين انج 0 رفراك تارا لراس ردوا ايس لن لا كلب اومب ليج ست

 ل تاضوبقم ور لضئرولايشين و ثا« ىلاتسودنب قيل ل ]رشتوجاب اج :ركضتق كب لوي نم لد اجت ىلا ب نوب مص كلوب رع سس لوبا

 هل لير تاركاذ اج ل ايا وردك اند لع 7 ل ذنموكل كل اذ تالاح لكل فارغ برع كيب بت لوب لبي
 هب لكل وب رس لات يبا سار علك سلا تك ايلك ةحاد كرك مو ركوب تس راهت كل وب رع شس لاس

 نك لير وا ىف ركاب زاس همس عرنطاس ىَلاسبعت م مش "ها "”جرولغمو راجت رب لكن لا # تئطلس يثور نا

 لاري تاب قر طاير اارسود راب ربا كيا كح ركل مج لمركود نامكىك للا لوم ىو سس نك دارك نب قب

 وكىاهورلايلرك ارب ساو شبح واش نس لارا ايكوم لب اقرب حروب ديال ايكارام طاير لع لكس 17 رص مح ابل لولو

 مان ارب الفتك ماشداب راتضووخ اكن كوكو وخو وروا ايلا لج اتعب خروسرو ثا اكل سا تفر تفر حررط كاد # درك رقم بت ا: انياب نلت
 كثروا تئطلس ور وج يدرك عروش نال لبو روك وصنم يما ل سارع لسن رك وهظصرا تبقا من نمت قوم قت الاب لهاا
 لك ذو لطب اقرب تراهتت كك وب رعف رط ىرسود لين "* دامت د اليم وكت يءاسيع»و فرط كيا لابج يق انج - قرط ليث سويا

 ايكايلرك برر عمائذل ىلاثول ب ىلا ذداينب كد لمع سيلا ع ص ميتا يع, اىدص حرئطاسلاراو ل لسا لبث لسلس يا اتا ركل شا

 دعك بالي كدليل ل لئاهس حذر مافى يي تجنن كاسل ودرا_ت

 ةعموما اد كاف نب كعك لي نوبل نكح نانو راق عي دارد للا نك براك اهدا 9 5

 01100 زوم نطيل اسيلكل اتسعت عراك وب. معلولا اسبالو_شيحو اش تلا

 انارلم طرف قوم كيف ركل مجم كر كانب كات بضل وب رعرصتقم اكساس لل قداركى وانم ىلا قل نكن انج

 اسيكى ا فس د[ يأ ل تانك يبق ناالعا سما ٌلاتحا نب هل وق ين انج - نس اج دجتاب .تاببب سا اكس لك دهتمال علال دوا انت
 داق ماخاب م ام ل



 هامات 25 ليقلاةروس سرسور 4 + مدلج نمل اجريبفحررشو لج زن نال اك

 روا ىداكل كلل سيلك قير قى لقول طم كس ناميلس نب لتاقم رواد ل تس الت تلت ىك يرق فيارب
 قد ىلا ذب يادوب بج روا لب تب اق نجوم كات بضخ اك وبر عدعي كح ناالعا زيكا لاحتخا ساكس يدعو
 بج هد لاك لا لاك وبرع حرر لا هوروا# تس اجآدجتاب تاببباك يل ا ذيج ساري لمكان وم قداركت كيب روط يفتن تس
 رازنب دجناس لش حالك هج انج احكم كف اين ثنجيا تس فنيا كفل ةيحك فس لاا لوم تكرد ب لك سيكس اك كل نيب ا

 رك و تدلك يجر لاب رك قومك م كاس لورا درس بسر لع تسر اور شا ودب ملكا ووك قاب هرمت ايونروا حروف

 راورس ىف اندوعس ينا-كد كراس دنم كس تاس ناهد ليل اوم هرطخو ف يخي قايم كيد نكس فل اع امسي كس

 ناجل لملم وو-<س ا اراص يهد بس هدادا كة ساعذ لس ربعك اك لاروا ال حس سب ربات اسس دقو كيا

 د.ايلركل وبقول ب ىلا ذب, ماجن انج - لإ ةئيسد كس يظهروا ذوب كس كس يلآم تلي د وجت دهن اع بأ كس

 هي م اقتم سا لاغروبا ون ايكو لوك ل بج ملك كي يدركه ارم كغ كس لانج ر ىو اليا ان لا دوبا نس فيتا
 هك ذ اهبوكر دما تال فس لوهتاركج سد داري يرهق كل اغدوبا دوا جد يسد خط كن ييقث ب برع ل قدم - يكرس:
 -قئددد لعرلعري شا تيب 2

 تاب كس 000 ايي لاروا ياهي هس رك ثا ةمدقم ذا ذس سب يارجل اطمكس تعاود لكي اسا إب

 فس لحس موداراار يبدل اوم ايي وكلك ل امل د ذ كس قبلا خيساروا- ل ثنواوصد قل بلطملا ربع ل لب نج_ كل كول قيوم
 قدرك ياسو ساروا ل ورك ضقت سس لاحد ناج ىكى كل ع قي دم دن متزم مترك لوما يآ اع ذاك عكف لا
 نام كار دس ب بطملا ربت تقو لا ان آس للاي ريموكر ادرس نلا قل اي انك تساي كولو وكانك
 ريجورجر» لا باطما دبع سوم دهتاسكس قب ادرج انج لولا كسب ريا اسس ريض بأ اهكر دا يانج ماضي كدب بارك تح

 ؟ لإ تساي ايكي آلا مجول روا اهيدبآ لاي كس نا ركوم ٌراتهروا ايكدتا حس تنك نيا ىا تكي دب بال خ ضرارئاشروا

 ماتم تنهب ركوب دوك مآ فلك الوب حس ترتب, دبا لب اج يدرك جاو كن هو لو كك ذكي ثنواوج سر ابك س لوب

 هاب تدبن كرمك سار ليث درك يلاطم اكل وا ىلو متم ةييسا بلآ ايداركس لورظألاسسآ وقف تاب للا كيس آركاهتاو#
 جابر لوم كل ناكل وا نيس فرص ل يك ايد باج  بلطملا دبك_ حس عقرم اكدادج او ءابآ داهبتروا هس داههرج تك ليي
 ابك بلطملاربع_ كح تاج ع دجوك ما هومك الوب ب ربا اكس كت ظافت لك ادوتوو جس اكدقنا كك - اج الادرعأة دوس
 - ةيسدرأل جاو ثنوا لح نا فس للا كح ا تس لاب كح ب ما هدركد بكي - فس اج هوروا لي اج يآ

 ف اطو تافرعب دج رهب ماكس ل نلا- لو فلكس لاو لكل ثلا ياور ذل تارطح فلو: حس رم ابع نما
 كف آف كل اهي كيس الاب س لاادوا لس لاي كس لاادوخ باطما دبع هابي حرافصلا م اقم بيير تكس مرتنو دع كايعرد كس

 عيدك ان ةس ضئالوإ بديا ةاج قلي كل بآرك دوغ منهو ةيتم البيت دفئ اكرد زج لوك كاك يآ ؟تدورضايك
 - لوبايآ 2ك كس خذ رك ملاكا لي مك كنا

 - ايد ليكن 9م طلسم لاوكى الت خر آف للا جسمك اكدقلا يدك يد باج نس بلطمل دبع
 هس حس م: لإ اج كرب بآل ايد باوج ف بلطملا بك كس لب اب لكل با وريخب تكس مدهنضو ا مك هل يكب. دما

 -( داسؤب كس آوكرلتل و اي دركراكذا نس سار اج لح لبلاوروا ل



 هاماربتيي[#ا١ هذ ليفلاةروع مرا ١ عده مت رلجم نال اجريت ررشسمج تناك

 نب رت كت ةلعاجب تول عن هل اوملع اب لي رس كل باقتم كك احاوكرارج كش رانا هك ببال ليل لا
 ل لو ذاب كد وكل وج لاب نتيسا تك تيارا ويشير باطما ربعر ك1 لبباو ركل مما قب طم كس ناايب كس احس
 لب اعو سس دقلاركذكي | منكر وا تحدت لب عكر وا حس ورضا لب مرتد اسس لوراورسدنج دوخرواو من ماع لاك لامك ات ةاج لحب

 بس لعب قزف ك زان لاو وتب جاسوس نيت ل و: كسل لب قلا يعكر تظافج كل وضد كس انوار باول
 - ل لوقتضر عشاي اعد كس بلطملا ربك م ماش نلئا ترس <تس د نس الين لاوس تسوس [كسدثلا فرصروا عكس لوعب

 فككلاحم اودغ مهلاحمو مهبيلص نبلغي ال فىكلالح عنماق هلحر عنمي دبعلا نأ مهال

 كلا مويلا هيدباعو بيلصلا لآ ىلع انرصناو فكلادب ام رماف انتلبقو مهكرات تنك نا
 لو كل لث وعش رف آي ف ير نءاروا لوقنرعش رش ايي ل فئالا شورروا

 اكامجمهنمعنماف براي اكاوسمهلاوجراال براي

 : اكارقاوبرخي مهعممام هك اداش نم تيبلااوداع نا
 اق عدو سأب صاخ غياب دبا زور هك ا- هك دج لع نواب لوو فكل لب اهو ب قاس لس ناروا بلطما دبع

 لقت كم ت2 له امج: كك داء لكنا آرنج رج ايل ىأر اكل سا كي از رك اعذب لس 1ك كس نس + لظار ل لك هذ
 هب كت قت ثوم خر فرط كل يركن ظودروا اتي لج وف ىلاج لك شى نس الب فرط سود تسا الب نورك الوم ىز قت

 رلقلاوا 2 12 وم تس زاك سني ركع لوفر وا لاونج ذي راجت لاو دنرب لي نت ا -اتيل نم اناكنت ذب ررط ىو اناج

 ل ىرفتارفا سا _اجاجوم متو ىلاج كلك لترك ايكم اك لدين كنس وذي ركسنلا عررط نتا قدرك راب حس لوي نادي
 هيف لاب ايان ركمولخمتتساراكى تبا و كس رك الحف سوبناوكى بيع ناب ليف اي درك روشان اجب فرط كن كن نورت
 مليوركر ات !فاصدكك

  بلاغلا سيل بولغملا مرشالاو 02 بلاطلا هل ال اورفملا نبا
 3 انور دس لائابل ان جس يبولغم ( ب ريا) هلتروا تس لي بق انت اد بج ع لاهل ب ىف كامب باك“

 يلاحامكي د سوح أ ىقيا وو اما نب مل وق كل الزاب ح ملي لش تاددتاس نيس قرف باب دقيرطقردب تن
 < كن اياررطلا

 انيأرام بصحملا بنج ىدل هيرتالو تيأارولهنيدر

 انيلع ىقلت ةراجح تفحخو اريط ترصب اذا هللا تدمح

 انيد ناشبحلل ىلع ناك ليفن نع لئسي موقلا لكو
 ماع نبا اوج لوس ب بسس د الب هيجي حس بس لاس ى وتب اتي ثرم اك يت يك تجاور لم رعروا قاس نربر#

 لكن اا روا_اناهوم وش قت دا ل لس اموت وت تعا ىلركرلتك لوك نبل تع تهياور 11

 رايس نكي الطيعروا_اومم قد اسس ب بادو سلخ [لك ل اي يرو انكتب حررط ىك لاي تشوكروا ناوخ. لكس تمي اور كرس د

 دال كب بار انج - هك لج تس رك ةح اردوا سجس كلاعب كيلي - سم لقاك الب تفو ك ا بسك يس تيياودل
 ابدأ يك كا[ آلف لام رشم اذنه بيع رس بص ىراو نايمرد كس نأ ر وافل رم ل مركدتاديب -ايكوم ركاب لي مش



 مح رس 7/4٠١0 ليفلاةروس مرو راب عم متثترلج نيل ليمريسفأ 20

 يآ وك لوم تدالو كروضتل ب لوالا قر دحب ندد لايجب كح لاا تعا ىك فسر هكر واج تييادب كف اجد الدله
 لوب لي ليف ماع شن ابك

 كل كس شيم را قا سكس نك لي لاسر اج نكي - ايكل م اقنكارب ةييسدازس ب نتا فرصون ويشص ل لافت شلا
 لصتودب كفعس نارا ا نس ناذي ىذ نب فييسرادرس فت كيا - قدرك ا يب تداغب ذس لورادرس لج لس! ورك

 اك هعقاو حررط ساروا يوركلاخ ل ء هيوم يف اك تموت ل ركل تت اسك لد ذاهب دج فس روفر ارنب دج ىلا يما ين انج لادك
 لكى اندومي, صوص مبا -اهكئاي دكر راسل فا ير لرب لل ننكر سافل ند 0

 ا او كر

 - ليث كس كب زخالس مشددا لإ سن سد ناس نجس ظل شت ثياب تك كلبك ارق
 دك شرب ىلا آييدكل يت تا رقريبت نا ديعس_جس لكتاب ا [ررط كد يدايعروا طيطامش « ريطاسا« ليبابا ١ ريط

 : -ك كد هنري قواد

 شوص# خرم هايس : هج طيواطو ل ع تلك لتر وا_ لمحت اشم كس فييطاطعخ لتبادل ع ىلا, رق شك اع تمرر وا
 هلكت وأ لن كس كك ذب كس لوب ذلك لس لنا اج ىلا الا عا لك اباد وا لإن تكل برغم ار وهششموك حلا ضر وا لإ روفاج
 قى ل اعتسا ل سا لتس لب لاي ككل وذنب

 قثمكل جي < لاسر ا قتمكل اياب لن تل كس لو هدب قتل ليم ضتدوا جا برعم اكل كسب ليججس نه
 -امتاوم احكم اناكك يارم ب نا قس ةوخاب تسرمو زف

 كات لوثاورك نور وتاج ليي وج دام سوم ا حرانااي-< اناجاياحكوج جس دارعو راج لاحت لوكام فصعك
 ا اهلا نق حرا

 ثيمب لي تروس لا - هس ارو سس ىلا باع لع ناد هادم دك ذاكتنامجس لج لين ىلا و روس : تايأ طلد

 قررظنر كارب رظنم لب كير اتهس لاروع ىلافتالاب تدوسيب < لالدتسا همس لا ايآري ويشمل ابو وج اك قبس كدطلا
 د مارال يت ع لدم لعن ا سة

 527 ل ىك جرد تاليصفتوج ذ# هريغو قاحسا با رحرو أكن م فاه :٠ : تءاياور
 هي ف احجي فام لس ثيل رقراورس بطعم دبكروا- ااه ل نيرو لو ؟يراعتاسلس سيق كل_ راك كرر«

 ماظن اك رافد ,ل ركل 2 تاكيد وكافي كسبت ليو لوفجلبررع آن ذب عسدضجما ىك

 52 او بير اسفل زم ىلا نو 0 لح ب لو اهب 2ك نكن حس قا لطم هروش كس باطما دبكات يبل اي كس نمت

 نخ لاول ناي كنزا انما لوف ناو واكب ح ولات قو دولاب قرط روع قيم

 رمت ل هدم -ايكم اكاكل وي 1 ىلا تردق_ازوجتوك وبرلككن ارب كتل لوبا سكري رثثأ ارب كح انج رواروص

 كيك احدت اون كك اسروار ل كر ووك ركع لا رك اع تررطح_ كسر مركب كلب وو _ ل اب لكوكر وجر وا كوم

 نومك كرد انوجاكش اخ حس ثا لوب ركن اد نو يو ناي رك و فس لوم ارك نس ناي اكيي داعم نا شوفوا اصير تل



 هاتاربأتم ٠14ه ليفلاةروع_ ماب 2 ادلب, نالالج ره اررشومج نان

 8 ناكر روق اوك اذ كك رت اسكس ف ركوول [ك دس ايينوك ينل عطى ان ناي اى اناجوم كألب ل يارد

 ب ناب ذ كج ديرججب_<اكه كي هامود ذل تتم داعس اب تد الو كروضت_ ايتو زانت رتولا. 00 ' ...:4 نرش )>

 رواه اوك او أب يل ايل يبل بش تالبيصفن بسس نا نلآرق كل ىسارول اي دام فريج نكي دوكم بيك سا ك ىا_.اهقروبشم
 - ليتم ولمؤل بسس مت ايدي تتفو لا لو ؟ سد تدم قتلر واتح هتلر دا ؟كخ تس لاك

 راس ىلا ثار هت تس اجاني ددلج ل اوكبعكى نصمت ارك اجاوكم لل شلاو وكس دنجرب لسعسجسي مسلا
 - تك ومدايري قدرت انومدايآ اك ئبعلا انكر جواد بسروا لب دوكر رك وعي ثول لب ريد

 ارم الف حروق كم ريا اتا, رركت اماما لتحت باكدقلا كيادوا كس سبب مارب نكي لن كسري ةيسيفخ خس ديك

 رول تركوا آرعك نبارك نموكدثا ةيعك قت. اذن 2س: < يعج ب ون كيان لصت رك قتل كس تل لب اك ىتسرت بس كنك نيس
 ىرول لكل اروا وك آكسرج لن ل كدقلاركازيل ني تداهج كم اشورصماتتس ناك كبس وكر موب سرج م اهتروا رك ةقرو ذاك يرق
 ريعس_ كل سس آح فرط كرت شنت طال سودنر ب قو و جك دار وأمرت لييباسبا ١ رسيط_قكل لم كان ميت
 نا لس هماجتراا ذاتن هس كل ضد ي- ك كد لي دعإ شدوا كك كد دي قدسي كس يرطلادلا لي هك رج نإ

 نا نلت تيرس لودنرب ىراك شرس نام ركل وقب روا تس هس تلي جي دوا كت لون ب لد كانا دك و تس رف ابع
 رواكلس وجر لجو وحي حس لج ل ىف دوج اياودا كل وكروا- م نا لاير وم ذود كى ودنرب بيرو بيجي

 كس تيرثكا كبت ةساج دم تبارك ىحبادطتحب لكترك ا ارفاهكبروا عكس وم ضرك الشب ل بكر وا فيج ساس نادي
 ركأ هدالع ل كتمرت كرثلا تيب ناي ح رعتسرماظب روا بييزمتو ببكي مقاول ثج رب روا- جذب لب” قرف لول ع ملتح طامي

 تدالو روض” بن هتك تاارطح ضخ انج اك اجاب ب داوكد عقاد تداع قرا سا قنا ايك انا اك[ كتر ضخ
 ورش وكلاسر تءاكرب روا توتر اعلنوا ل ند ل اهب رواج اال صقاد رب أ كد كس مغير

 - لو لو زومري اعطق تالي داتراكذ ارود لي تايآن اك لا- كولا بنام تظن انت كديعكم ادضروا بعل كن كك قاوم

 م لاركا رفوركذ تك داير بو نابت كل م باحساس وم ساب ن ع لصف كدتقاو نما فس ىلاعت نل............: مالك ص اخ

 هذال ب دهس و توك كرت ل مطير دما كسري ركروأن لبنت برع راس سدوم اعروا ل رق روطلماغك < س اباج اني دموذ

 ركأ كل كس ةئاب دكت دعو ادلة اج ايل روس كوي دوا سساج كك تدابع كدا كيا رك دوت كل ودوم هس راسك نس 04

 هينانج و ةكح ومر ارك متلي بضل -اهقاي درك” وكل يف باصا ناد رح نايلماكتساىكدب زف لولا
 | تيياور كريب ز ترطتروالاب ما تررضح_ كرش تدابع كى لاوس كس دفلا فس لونك سد ته تس هس دقو للا قس كت اسد

 هس ايركف ذساي نيا كول ايما اتم كس امحا در لوج وجرب كل كاتس ابع كى اوس كس فلا لاس لذي تاس ذس شير قكعس
 اهلا يزكا (ن لادتج نارج دراي رابوك اتوا قب ىرورض ل صفت كا كلاي نايذ لج ياه ذاتملكوج مقاوروا كس لع

 هذا هد ذب ل روم ضو خسملا و يشسحلا نم هتايح مايا هّللا هافاع ليفلا ةروس عرق نم... :تروسل اضف

 - كه اهب حأرو فص ياي دوك ا لات
 ل ىلاعتدا فرص قش ومر د سيب وم ةريزتط ب ايساك حور اغا ل لاا مهيلع لصراو.-------: :لولس فت اطل



 0 04 53 انه 1 يم زي لا
 6 مارست 11١98 شيرق !قروع ٠ ميدداب 11 8 دل, نا الجريش حر رشم رن نا

 0 ادد ع

 0 سيرك روس

 «هِفْيَّصلا َةَلخَر و 57 ا دكان مهفلا 4( شْيَرُف ٍفلْيإل

 نقانت 1غ كلا نيل هدو كش هحاقالا ىلع راش مث ا

 مُهَمَعْطأ ّىِذْلا +ِتيِبلا اذه برد ةَدئاَ ُءاَفَلَو ٍفاليإل هب َقّلْعَت اًوُدْبْعَيْلَف ةنانك : نرحل مش
 وس عر 0 0

 كَم حْرّرلا مَدَعِل وجا مُهِبْيِصُي ناك و , هِلَجَأ ُنِم ىأ 4 ٍفاوخ نم ُمُهَنَماَو هلخأ نم ب ىثع وج ْنَم

 2 ٍلْيِفْلا سيجا وفاو

2 0 

 ميح رلا ن نمحرلا هللا مسا ا : تاع ًاداح لذ ل ١ك يشب جلس بل ل رو

 ناك ) ل هس اج( جس ردصم كفن [ف الياس ديل 0 كنزا قب لج دلل وعون لي رقت ا عننا“ 0

 لدطلا تيبدك ات جس ديمذي م ايق كانماب ل لرب ركرفس لراهتود شربل اس فرط ماش )كل كسر فس لن دكر( ح
 م فاليالا) ب ركع دينة جاب اذ لإ 0 الوا كانك ب رضن ثيل رقد ص شرع ب كك ناوج لات سد
 روا دوك اك( حسبو كل وجب ) لع كاتي يأ نس لج ككل كسك ا( سدت ذاف لب لاس تس اودبعياف ل ولعت

 و ل راو رادع "وكن ناع نوخ

 سكرتير وص يرق رث شيرق ىلع نانتمالا اهيف ركذ ىتلا ةروسسلا ىا شيرق ةروس 2

 تبلا_احيا للم رطاخ كي ل ويتشكر وا لد زايج رواه اتومرو تفاط تيا - لي هس ءالاج قردنمس ل يعن ا لوقت لك سس
 ل ل لوران رقت نت كابس د كو تسحر هود جس احر د وا اترذ تحسس 'ةرلر م

 رواريشوج لود : تريقيح ل نا لي برجل كوبل ل فس بابكو كو اا وا لدشانل رنج جس قك لن كس ميغا 0ع
 كر فاج لمدن 4

 وم د لج تك ةلايعب 0 1 نق ل ارا سل كرت رب رت مر

 رمل لبس نوب لل ف ضعب ىلا هضعب مضو انهو انهه نم هعمج و هعطق ىنعمب هش رقب هشرفتك لا



 محار 141 ضيرق ةرو- مسحور 248 متفرلجم نمل الجريح ررشو سمج رت نلالاك

 سمك ون افيدب ركوب عم« ب دس رين و كيان اننى ب رضع اي هت تح كت زاهر واد تح ركع اركي رنلاءاس افنأل اي لو تنك لي رس
 - ديدش ىإ شرق لع ماك دلك كول[ كس ماقند كنا شرفي

 نول ا مافات عدي فلا مار ةيكم
 هك ذس كرات اوك ىلروا ن# اي لعب ل كح 20 22 فلا فاليا :فاليال

 ١ - ىو لاوقا فلكل ب بيك ىلا ليج
 فااليال ل وكام ا ىلا هس للتأك ا ح لرك كام فصعك مهلعجف لب ىرث 1 تأ (

 نا ل ىلا نحمي لوم قئاتس لا ديننا كان انج - < لاب لان دينك رعش ىك بيت ع ىتابيلا بقر لوقب دوا
 رصد دوا نيتأو ةروم ل تعكر لبي كب رفض زيف نس عنا ت يرسج عارط اح بايك دراراتروس قت كيال ارسل

 يدرك روت اب ب لارل هك هس تعانج كا كءاياع لوك ارقي نك نع ىلا ارك 0 اهم وك تروس ل وفود نلا لن تعكر

 مرام ا تفاظق اندم تدوس مع كلو ةاروس ل ولور نال

 ليفلا باحصا كالها اندعف اي شيرق فالي دال اوبجعا |. اه انا فوزي اخ" اكيا(؟)

 ودعا بكرت اجسل ودعم مث فاق قاد انو رمال ترص ةئ انوار اوديعيف اا
 هس مت كومج وأو يز لاا نك هباعنص امو ديزل ل سك برع: |لش_ن كك نس اكرباظ بكمال لع فالتال مهفاليال
 ىقتاذب ييوديراك ل راك لوم قت يكس شيرق فاليال لابي لب ؟ايك اكدت سس داع: فلس لاروا ايكك ولس كيت تاس كس للا
 روك تراهتمو لت تلودب كس لضاكس فلا هود ةس وم عقرب ل ل_ وجر شتنموو تلودب كل ضف ىئدشاكهي زيث بقت

 وكس اد لا كلارف. لاك ضايج نبا لين ع درك ىلا درك دوو حس ىف كنب كرش اريدك تطال قفل ناك
 لام ب اكس نس رب اغرب تاباظو ل ةس .اركذاكتاباكدعإ كس مال ا بج بكل تك وم ةيسديت
 كا + خس كك ليتم از رثثزروا لب ناعم جس بج ل باقه د<ابددكرإ اننا هر لوك وج د دو لارا

 ا منا مكاق ليم اني ىكتمضتروا ىلرل نكي لين راتب سيخ تق كرا لو ع شير قل لإن سد نل ح يايا
 - بم ماك اشق كنادج سوبرا ترتسم لتنس س وشل تسءايغ امو ىو ل تقن

 ركآل ك_ ل ميظتنيق كاد لوعفص ري اهلل اتلطم فاللي هلي كن عد دارك ل ديوك ا نيب رضا عسر سود مهفلا
 ري لوعفم ءاششلا ةلحر_ك اير مف فال ال تأ قرعاع نبا لو تكميم اترك ا مالع رسم ليا سس ايك يك لرب روب
 ديبقروا س ماش كل مب لي ةليضرلا كلغ را ةلهمتل ىلا انكم ضنا عر رنببوصنم فااليا روا_اك مهفاليا <
 0 ا 00 بابك ولي تس .كايكرن رايت لش شعورصم ل شربعو لثو ليبقر وا لب نسكت لطم
 هل انقل هرطخ اه لس ايلا نولي اي قاتجاو ىلوج تدابع فيصلاو ءاتشلا ىتلح رك يا 2 ركساكل قاطو لع
 -7 اجو ماو حررط ىلا موماماكل حن ةروسروا فايا ةروسسس لسا ءساج ىلا ذر نر كرب لورفس ل راهتكس شيق ايكو ورم
 تر ناكل اسك نر ادراك يدك يسن ىققر 34 هت رشق ب زاب يرق نسي سب اكن ب لق
 هريع لا كل تمدغ لك عراهترواايد بيج ماظن يأت ٌقيدئادود تاهت سس لوبا اطرد بقل عمو متي سا ُّئ

 ب لب رادلادبكروا فانمدبكد الوا ىل ناري كلم ليثك ل فانك ذو فارطا دوا للي كلن دول تا رشا كس لت ايكم اق مت



 منار تمي 141١6 شيرق ةروس "سورا 2 مترج« نمل اجر يضتحررشو لج رت نياك

 كس نايك اب دلاكشلا برع ا تسجد اك ل لس دم لايت س وت عر ورش انمدبك ل نلا نكي ةكس م ميتا بصنع
 صح لش تمرايتى اوقالا نلت كبر ل ا[ ايخوك ا دادهب كس روضتركرلا لوا لش لثوتروا بلطم» لي مش - لو راو

 . هو كى راربارو مرق ندي ل رلطس ا كرز ب اقرب تمرات اولا نيش توك اساس لكن لايم بسجل 0
 ساب كيد #رظأ كما زنا كالي تس كس هلا تي اف سرمود- ليل ساحر وسدد لتصاميم

 ذم كس شيب تراهت م نإ رب احب لوراه ب كس ىا- قل ج لكى تحس ىزعت كذب تاهت كن وكول نلا حرر للا-هت
 دن ل ارا دل اذ تناقل لن تدل نانا فاليالا باكسا "هن ىو كلب اورج لاق فلتر واكل
 - كك وم غو تاقلغنهس شرق كل امم انق للسلم نا« كلارا« رص ماش سدب» لاب هداك

 نارا از اق سوم دحر اعدت اب لت زوب ج مك عوج نم
 اك رم ما ذج اياك شب احس اي ماكر ام ثولو اون ماع فوخ ف وخ نم- 0011

 كس تقنع نايباكى ا لم تدوس لما جس قل انكر عيبا تن نا ا ل را ا ا : تابآط بر
 وكلا تبي رثلا دي كن يرسفم ليلا نو تلك تروس يف موك اج كا ئيكرو تل اهض سر ماا يت جوس انركتدابع كلا كس
 اكسسايلا دلك طيارات ااك احس نوم لس لب روس حرر ىلا < ديرك ا قك ”تيلادع برق اودع نابل
 ىذب لكي اسس ارح راوق ل بات كل سا لاري ني سر نس اوت كياوك وفوو فلس تب ق2 كوه او ازمتت” ل هن

 لولو ىلع ناا- ةساوبل ع زكأرمىئالسا شر كس يركن آرب روط راكرسذ# دعا ىف نافع تررطعخ شملان فيظف سدد لدار

 فيا قى نابي زادتا اكل وفوذ ليي بس ابد لات اك حما لب طم كس ىاروا_ تس اوم التل افا ك سد لصكرثلا ملوك روم

 0 1 ا 1 ل ا 1

 تس ركرطس ل راجت ثمود لن اسك سليب شرق كس ىلا اب لاتار ورك راق ل ىرط ا ا بس 4 رو

 رك صحت باداشوج فرط كَ الع لتس ماش ل لويمرك واس قاع مرأه ورك فرط كن نكي لع لونرس_

 لوص نر ل لا نات نلاجو لدروا تكي دهس رطظنىكم ا رثخاو تاع تمي بنر جدلا تيبب مداخروا متى ا
 2 رهاب نك عمان ف هغ لن ويعاف ل ثلرةنقن نإ ل قرع رعت اع ارك وتس لاند نامل كارز ءاقانك

 ماش_ كوم مناة يبارك اخ كيا ناس ءارعاروا سواشداب هت را ذكروا تم نامحا كس نا! بسس جو ىلا
 هس لو تموت كن رافد قارا فس بلطم ح_ ءارما ىف خد ربك حس هاند اب كس شطف مشإب حس اشي ىلا

 - سل صام تاعارم فرات

 مارب سلوكك فلكر وا كفء تايب للا تاهت كل وكون نلا حرر ما ..: :رظنم لي اكس اروا تراي شيرت ٍ

 .ليبقا سود لوكا كب رع. ا يك الج اموم لي اننا قككرايعم اكوج وب مج وس لكن لا تس جو كف # ومراوتسا لس وقشر يسير وا قات تسر

 نب زر ىلر اهتم اهواي ذ حس بساكب رع مروا كك وم نلف رب بس لم برع و قس ءابقفا كس تلودو لام دوا- ابر شاكر كنا

 مركراذاباكق لذ الروج دوا توست شمول باب حس مرت هت تس .اكروا تس اهكر كيب عكس نالت كلما تم هن ثيل رق حرر ىلا 3

 لبث نس ملم سمك اكساب داجاي الدداي لاهي اعنا لانك فاصدحتاب ب شرق لوس بهدا لاب هك كاتب



 اربد 141019 شير ةروع سبل ا فلم نمرود نياك
 هوه هللا فرص اكرمك ادله فازت وو لي اهكر طوف سس وز كرا رج متبل نويت. د, نلت نك« كد اكذود
 دمج رركاجول مكن تن ليتم اسوس نت

 كح ذاجآل ب هاني كادخ هنا ىلا اودِبعيلف :و ادا تاكا زورو تع تاورب كمل حج

 تايداعم رتك متن تصدخ ىكدثلا تيري رك قد تيثيح لكى راهتتروا سا نس حجر وارتب رمد درو داني ليارعإ
 ك للا قير طدعاواكل جهل دنب كهل اء همك د: ة# دك اناح اتقن كا لتي دوا كل للا يس دك جس دارس داب
 ك- قزر 2 ءاهترعإ ل ذل ابيك جس دم لوب لي مخ مهمعطا ىذلا تيبلااذه_- ىورج قلوس

 داوب ىتيرذ نم تنكسا ىنا بر لوبناوج لوم رول فركب ف رت اهددو كدشلا لس ميئاربا ترضخ كلم لكي اورد

 كوك قمع لير ىندب روبشكب رع فوخ نم مهنصاو ككل م ظافلاك مرحملا كملتيب دنع عرذ ىذ ريغ
 سكر سعر قرماب حس ليبق يس ص لول ركل موو ل وكبك مول ابر اذ هرطخب تنذورج اه ليك ومار 2 ار لوك
 ب تبلا_ك تس. اجومراكش اك ولعت لوركا لف_ا5 لراهت_احاج يلام مالم وف اتبر قكافوفترولامق ليتل ضوف# ل لاوا ىدآ اكداكا- اق
 رك ب يرق اليك اكس سدح اق اتكسر تءأرتج لوكىك فس رذيكي شئ اك ل وصراخ كس متل فقتي كد حب لس حل اوم مولحم

 حامد لاك تاني درب(“ هللا مرح نه انا”““ ىمحر' تفل فرص كس اروا احرك تنس لا لوك نيل نبا
 - ل ةساج كرار فجر وم كا ى نع ادق

 وكلك موكب كدت رادتاش كن اوج حس جم كدشلا تيبب دواء تالاح لباس بررعروا مر... مالكه ص الغ

 نورتقفر او فرص: اهند لي تالييعفتك نا ككل تروس كل لا لكي و دوا لايعري بسس قكرتسلاب ىلإ
 لم شلاكم ظساج قكي رواد نس امك ا دفلا فرصروا اكل و رحل ادوخ مبدب لايك ا يك فتكا يب يتك تابا وكت كنا نش
 زل لارف بين ىلا ششفنري ركل اكن كدت ز كقافروا_اننخب غرور فير لب يفر زك تراهتتايك طع ناتو نمار لكما
 - جاو انركادا ناك ادوا- تعا ل كت دايك ىلا فرص ببسو

 اهنا كما وةيفكلا نقاط نم هدعب كاتس ردع لات هللا هاطعا يرق فقاليال ة روس عرق نه تا :لئاضف

 8 اءرفاطع باول انك و #دادقت كل ولاو ذك اكتعاروا يعكف اولى ات ثطاوك ا كمت ب فاي الروم و

 كاسج ع اجوم لصاعرا ةقاو تلود تس جو كني دولا كاكا وب مولعشيسس ىلا خلا فااليال............: لولس فت اطل

 هدايزناكت دع اطا لك اروا ركل ثلا اجب لس لاقت ىوكروا رف افك ينتاك اقاوم ل اع حس قلعت شا تيب وك يرق

 -هس م انتبا



 اتاري #1 ]ف نوعاملاة روس 7 رسمدإب كل مدلج« ناار نرثورمب ناك
اا 1

 
 ا

 را ا رق را اولا ماهم را

 َوُه ِرْيدَقَتب كللذدف ُهَفِرْعَت مَلْوأ َُنفَرَع له قرر باسجناب وقلب ُبّزَكُي ُِذَلا ٌتيءَرا

 ماقط ىلع حو انا ٌضْحَباَلَو هقح نع عب اخقدن ىأ © عْذَي ىلا افلا دع

 َنْيَلا ©)َنْيَلَصُملَلٌلَْوَ ٍةَريغَمْلا نب ديِلَوْلا وأ ٍلئاَو نب ناعم ؛ هِباَعطِإ ىأ «لنْيكْسِمْلا

 ةولَصلا ى رووا فلا اًهَتْكَو غاوي كولفا وقوفا مهي الَص ََع مه :

 ِةَعْصَمْلاَو رْدَقْلاَو ِراَقلاَو ٍةَرباْلاَك (ءَْنْوُعاَمْلا َنْوُعمَيَو اَهِْيْغَو َّ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب_ ىلإ لع [27لش لاروا فصن فض اي هس يشدعإب هبط ناكها تادوسب

 تاجا # باق لبد»'باح) + طبل مهاب كفا جادا بأ... هو
 ( حاد لزج اهب كس يسد ققاك لا ق) ايدك ومشت( < ددق» وهرعب ل ءاف) سقت( ؟ هي
 كس وريم يلوا لاو نب ضان تيآيل فاكرك ا قي يسد نكون عحس( لورود شدداوكروخ حل ناسكا لت

 ا دوج( كحد تققو بس ذام ل ننس ب جلف ) نو كيش اامبوكذ امن قي وجرب نولاو نحب زامف لا قت انو ( سل + لذ ان لي داب

 -( لاي «ق ناب« ى راك لوسيت) ل تس. يركسةيسد لي زج ك تدور لوما( شريط ذامن) نين سكر

 يسار كرباج وا اطعم تروسيب كيد: املا كريب زلا نئادوا لايك يك ل

 لاف ضن فض_مفل قارس واع ل تدوس كج سايكل ظل قي كتامشرواةد اقروا اع نبا لس قلايحوبارل 2
 - لوم ل زان للثعراي كنف انه ىلا نب ثنا ربع ف صن ىرخ آروا قات لئاو نبا لركن صن لوا تتم حايك

 < اسوم يءاع بطازنحررط اس قفكرم كب ررمعب تييةددواجس ايكو راسا فرط كيلي ور خسر تسيأرا
 2 جي زويا ذا د رت سس لاعتسايي قكلودرا رد قتل خل ركروغروا نختم لبي تروص سلع تبتر

 -ككيأراتنأر فك ياروا كسكس لمت ريفإ حررط ل عرراضشم تيأراتأ رقي هس بقت ثم اهفتنسا لاهي وحج اي لومار د
 َُ نيف سانا رع نك عايد كلدف دلا ردع 52 نلوويبعيو نأ ىدذلا بذكي« ىذلا

 - لو كك وبس مالسادوا كس زج نعم
 7-5 ركل ا عدي ىذلا رداع السميك ادت هس لاا ىرورضوو بانا, ردقمو# وهرعإ لس افل_ٌرشم ىذلا كللذف



 حارس 4٠32| نوعاملاةروس مسرور ىو مت دلج, نمل الجر يل 2

 < كتي“ “ع ديتسأر بياع دارمىلا اا يلواي لولا يا وسال مك
 ترون ايباي لدباي تعن_هج المح رط نوبت لكارورجيروا لثل يوصنسروا لا عر لرمي مهتالص نع مه نيذلا

 جاتو ع 1س لوضروا 2201010 00 نيذلاور نت 1 حررط تا_ لي
 كوك لراكايرككديكد جس حاد ان الاكل احس تلطعافم باب_ هب كوم ليلخن نر صيتس قويئارس ن1 لع نؤاوم

 - لو 2 1في رود لاروا اجالكوو تداعب 2ك فيرتت
 برطا ب لاي كس لامك زينت" نيم ةلاعا رت رهخمم كوه لوك اف قواد حس نتن قزعافنلا

 ةيزطن> نب حب قمع ناس ورميتج نب ديعس ربع نيا. لك حرر تحس ايل ير كف رقت لس ركب لق لوف سس هاعالك ل ب تك
 لورق رخو كل اس وبا« قمت رب ةوعسم نا« طابع با دوا جس دارم ةاكر ل كي نكس للامر ءاطع باجمل و عا تا
 - لن ىلاج قوى ب روطم اعوج لو يل دارم ليزي لك تدورض

 نام كتر كا وكت دوس دل - < نايباكى ا لد تروم للا - م مح ورا لاو تال يلام لق :تابآط لد

 قدك لهدوا- < ضرب نا ىكو ريو زاينتتاسكس نامباك سوق تن ااازبك نيلسون لاروا لس لوم بط ائئكمدافل دفا
 0 لي تدني هل او نع ذب ذات اسكس قداكيددوا نا انمك سى .ماطروا- :لح لوب بطاؤع نقلا نم لطب ترروص
 ارك خرر اكرر وبجوكن اروا_ كت تكسو ناس ديلصم لبو ضب نوم لص ح تا نتناوك وف ردصصر وأ مالس لد لع
 تو زامغ لابوه ذر نم نين كم داك دوك لابو كه لات د وج ومس سرع تناالاح يبا كك كس ا انك ناب

 تل كس #:الكرانع زف الكب لاوس ايكا كس واكد ل ىلا اهتاتع اب ريس يي هوس كورولا لوب لت نلاج كى اتعاب

 ولاد نت ذب زامغشاراكاير ووو اج لاب ملوك كنا نمركا ابو ات اتنج 2 كس ل١١ لب سوكر نلاج كلب - لأ
 2ك 1 كر رورقرب كت يصختو تماجو ىلب ارك هت كك ترسيم يلدا لصلا لوسر قل ىل 352 قو ناو نامي سيب

 قارون كاك تروس ابر - كح ندايت "كل لس تل. لوم ورطخ لور وا- هت سم ني ترفل هك كد لاب مرج انيا دوا

 -جرباظ د متبو صوم كتابت اوقات رباظيج كل اوم مو لاهاك

 وبأو هعفدف هيبا لام نم هلأسي انايرحع ءاجنف مبقيل ايصو لسهجوبا لاك مسبتب يلا عادي :تاياور

 0 ايكوراشا فرط كددقاو لت نس ىفت#  ليحت قفانم وا ديلولا وا هاضعب هعرقف امحل ميتي هلاسف اروزجرحن
 ىكاتلا رواق كتتا كر ندب نبل ا يآ لاي كس ىلا لن ىلاعدب لا زور بيا هد -اهق وصل اك من لت: لتبادل سب لبجقأ

 خا عسرك# زك وردا كد كيتا فرط لاذ مارك هسد سددت اود تل لا 0

 هد-لكت ياكشرلاو لايك رشا سر جر ع ضاشنا ارشوارزا دس لورادرسس نا ايل ثم ركوب لالا داك
 500 نيا اثم لاي كس روض اعريسدو انت فقتاوان حس لاع تروصوب كس ليداول هس لامار رح ركشرافس حس لبق
 رغا ىاتعلا هو 2 ل يرث اي لس لكتب نأ نإ ثوب حار قيس ادرا وم مكه هلا تتفو لاي أ ايانم
 هني بجو يرق نارا درس دك دلال ل ناك رول يك لءاروفوو قود د نقتاك اوكي لامك ارقي بج مواايكو ماك

 | زوم لبنى د نس لبي اديك هك الوب للموبا - يكرم حس ني دى كك نس كتم الك لاي هع لمتوبا لوم ترج سبأ نال
 هدو كتلك ف الخ كس ىشرم كنا قار ذ فس لكاس بيا لا "اب لباس( مو ريطعشلا لص ج1 اوكي د نس 3

 . ىف ةؤلصلا نوكرتي نوقفانملا مسه لع تاور عسى ابن ءاددا لاق ندعم نوهاس- # اج أردنا ريد ايت

 نولشرو-( لثمن اولص ىفروا ا رف مهتاولص نع مكس راكد ثلا 1ث لس رفيل حت ررظ تروا ةينالعلا ىف اهن رلنصي رسلا



 حاربت يي[ 1-١ نوعاملاة روم مرسئو را 2 مت لج نبل يصر يستر شوج رن ناك

 لذ سام رؤوس ب ثباريك نوعاملا_-ج فاير فر يضتو وتس تلفن _ رمل عا اوم انوع توبلي زان نايلم

 ولدلا عنم نوعاملا ظفلب متاح ىبا نبالو ساغلا رازبلا دازو ردقلا وولدلا ةيراع معنلص دهع ىلع نوعاملا دعن انك

 ام نوعاملا ليقو ةرب الاوولدلاولخنملا هانداو لاملا ةؤكز نوعاملا سار همركع نعو متاح ىبا نبالو كلذ هابشاو
انلاو حلملا لثم هنع عنملا لحيال

 :  ر

 د تاردا سبت كدر اا كم نورا خرا ا نست رسال جدنا اي :4 نرش
 نانا قتراكت اكتر هوم لايك اصفار ول كل قا ردا كعب فرط ىدقلا ا ب عتب يروا نس اء لستلب ان باح

 كح نا وك تس انبوب دوا مالسا كولي نم لين تل دارم م السا حس نيد ابنا نيس اني دان رادركرب دوا ماك بسس ل
 تريب ف اظرب كس نيب رت السا تسب انك عراووكت سيمبا كمالسااعدداك تدوس دول لب تمروص ىلا لرتٍ لوك نسيد كيد
 < انيد اتي هلل ؟ لأب ساعي دوك ض تيرا نس ماكس لائامج ل نابي كساب داطت مالكه ذادنا لب جس انج اهانركا يي داددلو
 _ يس ووصقلا:رك راو تيمنا كود يقكاس ترآ لت اي درك ادبي دادل اك ىلع قد آراكن اكازسا ذج كتان آنك

 ديروا ى لس تياهندتاسكس لارانكر درا دفروا كدررمب كمت ىذلا كللذف- انتا 1 قى ىئالغا

 لوم زوجي كي اب كس لادوا هس احراب نتاكم وج ضنوو "ل ىمولوج دول ةنساج لئلا نسير باردا ساحل لاا
 اجب كس احكم ع 571 اهي حس ساروق م لوركا حررط ىا سايد لات كس ردت كس كش 0 كثار

 اسر ظنم اه لث اس هسدو عج ري ميئللا لاسر ازكي ديمارلااراماكتن ا لوك كرير واه اد لاكثر دك د تا

 تابت ايدوا را كت صدخ رجم كل مرصتلس بسيضندب لاول اج ذر هلك ةييساراددتشر ميس لوك تانيا ضرفلاب رواج احاج انش
 كك احا يروم الن ساكو متةروا سان راني سم نفتوو ك- كس م اقع كس مكرم اندم لاب اوعدك ف اهك ب ركو فروا نايك
 "ولن لا بس دوا لاس ياو لاب < انلسومراكشاكىفلرظت انام ز دوف وودل تنجب لات لومي داك ا يك دك اتم لك
 هس لا رات لوك ين انب قش دخت يل دع روجو مللي ن# راكتهدوك ساي ف دام نتتاك ا كس نما بس اننا

 انيدووثولح رات بيغ ضحي ت٠ :ايكا يك ذو وززج ود لبشر وطب كلي لكى دنب دع لك

 اكس و ح لورظن» يي ديب 5 عرطو بجرم انا سرع لوبي لكل اح احاسكا ليك او ئيسددوا ىلوو؟ نثمايك 7

 رشلارواليساو ايل حس نيرون | المكس روناو لبيد اوورلوحجب وب هرب لكس قدردم بدع لانا ضثوب نيد

 يس يغ نوى لك احكاناكو/ن يحس قي لإن كل ل نيكسملا ماعطا حك نيكسملا ماعط غرف ؟راكورسايك تس
 كني :اناهك اني اوكى سلا اكو بلطم ليم ترروص للا لتريك اكو خطبا وداي لة اجاصكر ب رجاظ قت ةييساوك ندنكسا ماعط نا :
 < ىلا لركبلس قش وف لكس الدوك اس اج آي سرسودو#............... تاك اروا ناعكا ايان يكسرون هاجس لاني سيخ
 لابي دج حاسك اوك ورسودت دواس حرك دا, اولووخت ل كس لاا 1ك الد انام امي اكس اون يش هوو

 نلا- ليث كام رفواشرا ليشتروطبل ايبا رودي ع ل نرك اهب لايئارب لكل د زجج ود ىلا فر صووصق اسس ل3 4س لوز د
 ل راب رد كس دقلا تح كج اني ددوز لكي لادجت اسكس كادوا لين للا ذر عت تيب ابنك الس هب نانا تنير حس لافنومن
 تارك لؤهشذز تس تل حن لاول كو مر و فون اك رضا

 ذل اماكن يقئازم # ولك كج يبل طم اك ال اف لش لا نيلصملل ليوف............:رابدا اكذ امري لإ امن
 مورتومب و كل ىلا لن تب ثوعتوكتررخ ارك لإ كك لب لوفارطسممل__او حم كب زارفوكدوخوج ونس لاح اكن لا با هس ايل نيس



 مارست يي ١141ج ن وعاملة روس !رسأو را ءةه مت رلجم نال الجر يستر مم تنل اك

 هيب لازم هن بيتم زارف لع تس ركر هش لش لول زا ول وخد ورك سي موه اك يلوا جس درك اءاس اك ءابت سككس نيس
 تا ل لو ام ايكيالجب- عاج ندم ماتا اتاك اروا؟جبسروصقت يكس لاددا؟ج- تاجانم كذا تن اب ل
 زار اكلث ةوم وكر دق ا لع سوزي اند كك ومس كت وي تقو للاب نب كر ايو در ادهن كين

 مكحا؟لو لع آل سك؟ لج سس آول لج سس لاب يتر يل اروا كس أ ايك آكل بج لبو لوم
 وك اج كت ذوب ريس نأ هم اهس دام فرصادغ ايكيث دهس دق رضاع حس ناش عراب نيمكاحلا
 مهتولص ىفروا- نم لاء " نوهاس ل ب بسب ؟ج_ روسيا لولخ نك ع ناله لتي لوادر لكى ا- < كلاب 17

 نايل ل ومب ىتب لكلاب وك ارنا تلففو ضارعا حس زار تم ال لب اقروا باتغقلااك يدك مهتودص نعت
 لووك ون نايسنلاو ءاطخخسلا ىتما نع تعفرقوباشمادلب__<س لانك ايقاف انآ م نايضووبب شن ذايفسهس دان

 تولي 2 براي لقتل كده ربكم ذامفد ليج حس ل ما لوك الواو ءايبا- < لال كت اب للزرس نأ ل دوا بي
 انه عمم زارت حرر ل١ ينل | راع هرج زد د وم لأ بج تتوروا نجر سك وثم لا ايان ذي ذامفراد اذنك
 تيه ىلا اي انه رام ل ركب سا فكل داي انا تل لايئامج - نكس لوتس لد < قروب لذا: تبسم ل

 زامن ىرإل- حو لاير رن !لس ل ياخ لدلا/ن ال ادن عي روت روح قنراو ىلاولبج اجوم مولعم نع ذب زا

 ار ل حا رتل لل اع بايك( لايخري د رواه توم ل احاطرام ل

 للاب قر يد قر لاكي ناو رزاهسال لسن لاو نتا 1[ : روضتل_ زامن
 لك جسان آل ع ثم دع- ل كح دي رادو (راكرد كيم اق تدك جس لقراج اك ذام سر لا ادا كاب كر ق كس
 ناهس نما 3 اه فرز تركت نت لو كارلا رف يآ جس دريك ولاب كس ىتنا ل ذامف بح امص كي

 هللا زان كى تركي انآ ع ثي دعس لنك رانا دق باكزايف ديس ررط ىلا كب اسوم الخ را اكسا
 ,ههج نطالب ار#د فاس تالين سرمور»ا لو عانق جس: كيب داس ل كب

 باضاقت ير ل < زج قرصود لك ارانمر جب وس لت باو قرسود لين لاول انه ذب هناك زاروا ت

 نر ومزكل_ نق تاق كي خد سود هدارلا الب ع: هةغاومروا باع وكوب سان ليث لل د/ كنس تح لا لكي 17
 اقتل اهو هس ماجد .جيتم فرط ىزايقار فدو دس ايكشمم نايعد اك اتس امك جس اجو يروا لاح ككبجوأ

 ييتخ فرط ادق لاو 2 كسك ديأ كيني م المس ةس 1ع ور شاف كس تلظففو وبس تابوج لوف لل تما

 -< اناج ًارجاب حس امن لج راكفا ىف ار وا اتبر قرطتسل ب ب هت ايآل ع ذارف دم كك وكت الايخ نت اتم لت

 ىراكاي د قل اما سرسود كس نايك ءذ ان كيا نكن نئاري مه نيذللا 2100 :س كرش اك رطبا كداكاب

 اخ سس تير صولخ ماكل يت قب لوك حس. انوم انك رخو قولت ظن عطقيي قنا ووصتقلاكن لا يوك ومب سى اخ حس دوضو شيفر

 لكن لاء لوم لير تت كنا روا لطم كيت ولن لا تولد نو سرا لح تءالكو لو تس رك كبوج لب 2س ل 2

 موب روا ل ابع نيا نكي اين لأرا ف نع انو نع تندد كد ىف اكس ارمي وا يس ارو نعد ل ايد اك راد

 لك دامك ضوج نذ نينا نعو وو ارم دلك انب لوس بع لير ظل داب دوا حس انام حس ليبي قالا سا نإ رت رم
 قس ابعد تدق اعرجب هت تح ذب لو جالاد تكي د لوكروا ل ل حذر زار قد لدمج دود كورك ليل تش مذا

 وللرب رواد صو ىأ الاكومداشرااكى اخت نقلي تمم ايق انوه دغر يفر ظل ل كس داك يدك يسر فلو كرس رهط كيا قدك



 كانا ع يي 14:١7 نوعاسلا# روس م ردا ١-2 دل ل نبل نت

 506 هام ملص ىناو يأ شلك ى ماووروأو# شر اكد ل متروك, للامتا لون قى ت غاطاو تدايع كل سن امنروكن

 50 [كاراوو راك اي رديح سلا كتاب

 اواايل وأ تاقرصو5 وكر قئح نوعاملاعنميو 0 0-0 هاي رح نا اوكا“ 5

 تق ناش كنق تاع ”هودوا كارم لوثع قابل كيد طنب« ىلإ ١ كلن لاحد لع ليج كيت اب لومتم كي

 1 هللا حالك زارفروا نبأ ادور ون دك يأ كوم هد اف ايس قا امن قراكا حتوم لاحوب بس + لو تس

 ل قطب وا ىراك يدي جبس تنقيب انوج ىزامنواهجس ىلفلانوج السماك ناتو قدر تاس كس قولكروا شرخ
 < هسرصدد كيا سام ةداعوج ليج يلوم وجي تك سيئا تارم نإ رواد قلاوج جس هريطواكل ولو اكاد م ووش اك لرسم

 كد جبلاهاتجرات# سم قانا اهيا[ 1 نر مات تاب تاز لول ف خانت ماك ارو ليث كيس روكا

 تر قو دامس ناو املك سى لوقا 0 تر لت لق عر كرما 9 2

 -اج قدعَي را لوم لوا ءنكوو 0 ( 2لدارواع قالب همم لأ كنوع سل ني هر 001

 بي ذلك ٌقافنر ولتباب ٠ ها لل را يل ل ولا نسج تر

 تمرين لوم باكر ااك ل اما نلا لس بيب زل الب ركاروا ليرد لقا ترن وأ بتع لذ رث بفصل تروح ا يجوب

 م مولعم ندب مدقميدايعلا ل وتتاكرقلا لوتس ل 2 ا حر ل صفلل ليوفتي أ لكبرى سد

 لف اهلي دبرعلا وقتل تسرد عس تيثيح كل ا كنا لك اب ىل فو ددك جس ب 0 َ

 للا قاوقت كل ب ءابعلا وقح 1 ل + مدقمتس جي لكس وم مشا هللا لوقثروأ لإ + مرقم كس مارلاو خراطا

 ؛ دب ىزر قرح ش يزورون اح ما فران ني

 قرص سود انج < احايايكروا هس انوي يكس كراكات رش نانا قي لس اكتروس ىلا يموت ل .:مالكه ص الخ

 دج قى ن يب تلاح كل متفزم نا لن تايآر اير روا لج تس اطول ررخ نا ل

 كس مل ونود نلاروا ساحل أ ١ نايسو ىلو لماذا زماكك انمدا لي تك داق اكتر آمن للي لور لبن تح ب ذايغأر مالت

 ا ذيل ا”اجوماجرادرلو قالغا اكن انا حس راك اكس ترث آل ووصل رار باو تو اح شي ركن اياشلا» كلوا
 راق لاقت لم نيام فم هكهكس م يلعدفلا لمسفلا لوسد جس قو ضاقت كتف 1ك كس راع 2 يروا لالغا ضر

 لسا ايك نى وخر اكق ان ؟داتدع اروهت اسكس تعط لب داي كس ىلع ل كاسم قل /ورفاك ونت 7 ناش نورا

 ده لدعم لوقت لاقتروا اهنم انظفحا مهللا ت

 ىلاعت نتا ذب تييارأ ةروس وج .ايدوم ةوكرلل ناك نا هلرفغ تيارأ ةروس ءاوق نم“ 0 :تروس ل اشف

 ( عرونرم )وهب حرك ا واق وكر هول شب لك ب وا, رف ترف ىلا

 دهس حتا تمزن كل كيإيرءتلففب تواقيع لا ميتيلا عدي ىذلا كللذف 2... :لولس_#فت اليا



 مساع مسكي #1 هه رثوكلاةروس مسرور ءقعه متفرج, نام الجري ررشو مب 2 نانا

 رس +

 تايب هدم وأ كم رتوكلا ةروس

 مْيحرلا نحول سب
 7 حا هو 00 7 هاوس ادق

 ريتك ريحا ٌرئوَكلاوأ هم هيلع در :ةضوخ وهوا ةنجل هس يقرب 0 رراوكلا حلا تناتطلا انا

 َّنِإ ُكُكْسُن «ِهُرَحْناَو ِرخّنل لا دبع ةاَلَض َكلَبَرِل لصف مر ل ا
 تم ِنْب ٍصاَعْلا ىف ْتْلَرَن ُبَقَعْلاْعِطَفُمْلَوأ ريخ لك نع عطَفْدْمْلا «آ-رعبالاَوُه كاضِعَبُم أ كنا ناش ا ا 1506 0 :

 مِباَقْلا هيا ِتْوْم دنع َرتبأ ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىلَص ئبنلا ىمس لاو

 . مشرلا نةرلادقلا مم ىلع تءايآن لش لي لا ريشه اي جس يلع وك دوس

 ضاع

 لاجل بج تمما لابتج ج ضوت رمضان ب )جس فا رفاطع وك( كسا )لوكبسآ فس مكريشالب ...........: ممم
 روا تح ذب زان ( كريعرقب) كس كحد كررو ذياب بوس ( عرشك هريفو تع افش نارك تدارس اي. ىذا

 لاروت نتاب تم ايضا ا را حررطرم )< ناشنو م انهبس( قت فلام ) ند كي قب يح ابرق
 -(اهتاهكرتباوكي آي تلعر ات اق ودا زمت اص ايف ب 1 لا بج لوم لزب قلعت

 < تغخاراكن اكل لادوا منج انيطنا تأ ريا انيطعا ل 20110

 < فو زوبر يف فورم اهرثوكل فون لف بج م كس كح قلابمرواث رثكن زواكل ع وفاي حس دارم وكل مص رك رك
 سا قولي ركن آر قر وا تما ءالضر وار اكو ميرو ادالوا لكك اق قا لقد لالا لا كابج ل وودروا نا

 دهس ايل فاو ل

 رواهتسايآ انج لضاد لهن يسضى مود اكر سضتلياروا لون قتل رمت وا شوك ضب إ + ل ؟لر يفت وفود لكلوك رام

 روا ليم تبرم لص حب ترروص كي اجو مولحم انج لبن رش نادي سس لف ةروا نوم لام تلح اكرم ل 1ع الا“

 . كوم صرشك راش لكى ا
 اهلا يك اعتسا صاغ رح ائف كل لس نذكس للا كك لا انج امج للا, نإر رتب كيد نكس برع كلوا رحنا وم
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 فرط كت اداب ىلا الدب ل سرك يوك وود ىلايرقروا ذامن« جت ذاك ى رك. اكاي دم ىلا, رق كت نوا هامش جس ىلا رت تلطمدارم

 ىلابرقروا قوم لتتشم ىراك يرو تلفغ# جاع ىل وم لكان كن ان دك هراشا لسث فس دكمدقماكر انوا جس هدا
 2 نورا الأب لن تسد مورس بسس ث ءارعة لكني ادع ليتل ايج نامل وداغا ةسل
 ريس رو ىلا قريع اهنهس زان ذ_ٌرضم يلع احاجوم لل تم كس تروس يب نوفاك تمروس ىلا حرر لاب ينج يكاد
 .لي تي دام لايق

 مكنمرجيالو . را كلئئاش نا

 .موق نانش

 عطب ساي ايكو راعتسارب هس اجو مانكروا هج دن لسكس ضيا ارم لن كح هدي رب مد نكس ربا . رتبالا وه
 9 قرا لحل ات لب قت كس تس اكدوا

 هذ قب يآ عشب تعلر كيا ليل قل * .ءاريتبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن_تاتأل ث ثيدع

 امايكرورشم اكدت: كس مت كشارمخب قم رتبا وهف هللادمحب هيف ءديي مل لاب ىذ رسما لك. ثيعدعاكرسندب راس يا رقما

 راكع دد لاير شكلا لا لاند سدس د لك اك سري بلطم اكنيكرتبا كس نو اب دج سدا تكريس:

 جس لام ملا جردبد وس دوصقنج حس سا بدن لسكر لكي 1 ةزج روض” الغ

 داس موري _راعرلبا لص اني اكرورسروضت بي ناهس اوم رك اكتامب/نثن لي ديب كى حضلا وقروص-- :كتناي نر

 دوا رك اك تاج وم لا لي رخو عروش تدوس ىلا ج تمدادعو ضن بت سك فن اك بآروا تدي تبح
 - راف ديمتوو سمك رب تنقل اطول يلع لصون ب تمي لايعدد ٠

 ب كيوان كس نري فطر وهج رول اقس ىلإ رص اء ترطيب نبا ترن ل اهع نبأ ترف م١ :ث اباذر
 500 ىف موك اةداقروا مام رتب قرصب نست كيج 25
 ارز يآرب سس :+ قراطد ان آلح كروب ب بكت رف افيرنلاههدد دام روت ين قس رفا نب ىل

 اكول ةن_اجاعج برج ىتي وة روسرله زيدل مل سب رداههس لوم لذة تدوم 0

 انباع ترطحل كج ع كاطع لش تنجب كش فلس بد ريموت رهن كيا هور يامر فب مولخضود ا زول وسر ودل ايك شرع ؟س
 لوا نيس ىف تروي مكس لصد كل ايي لب ف مرد تك نشا وروا نامل نايات ف لو رش لن ناك

 اه الجري شرفا كس رم نركب ج لوم لذات تنقو لااروا جس لكتمدوسيب لس باشاك اووخ اجت نوما يقررون وأ
 ايل ميا رفواشرارر ل ماكل لس قلو روضتل جس فوج وم ليصتتر لع تيدر كل ات رت سرسد هت سد

 تاهقاو كس مرا ب رثوكت دوس يسآ ويم تلق لذ ؟قاروا وجسر رامات ب آلم لتسم كاتس نإ مو وبر لع

 كج تومي بلطم اكل لذ لوم ل نان بترمددو وملابس تساي لازم سين كنج لن نس 1 جزين حق اوعرولا

 وكت ايآن ادابثنتمار وطب نا يتروا<س كُل الد جويل ذل قدر 0
 رواق اكو ل ارحم كريو يللا لص لوسي لش تاياورودحتح حد قتلا تر ظحر و سرت ايوا رف تان
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 اهتم ته كس روم وأ اىصح_ ازيش ؟بلطم ايل اكيد كرو ف كوكل يبدد ري لل وم لع ظتحم خر ارعم كسر ا
 اهك ل ةرافكل ب لئاقدس ذو, لكس سادت تس لئب رضاع اس و: سلا وك تارطعحر رخل دم ىف ذو هيك تاي كئرن ترنح
 "را قوم كن انا لبو لكس كيأ تبيح كن ادا نإث تلم ثكدتتس مق راس( ملي يللا لص) يك تسل
 وهيب اركشلح مق بامان دمحم رعب هل يك كلاس يرق باج مالسا تسود كروت كيس تيدر

 لح تيياور ىل كا ناب راك اج مج كغ انوي ركد كوس تيخرد هو دحإ تدي سرج اوم يك سك سا فب ا تدخرو تلت

4 
 نلباءانت اترك ابك خت ب لكحل لا ىئايرعم ىلا ناب بةعك لت 2 يطع نب اكس د لاى كاومل ماناكن لا لوكس ل امرعءوج نور
 هموق نم رثبتملا ىبصلا اذهالا ئرتالاا بكس ىلا شم رقنارادرسإيآ ل شفا نب بعل مى فد كيال و تساءل ابع
 هدا لسا لوسر دكه نايياكأل ءابع نبا جرح . ةياقسلا لغاز ةعادسلا لهاو ججحلا لها نحنو انم ريخ هنا مع ري

 ومس نات الا دبك ترضخ ل وهج حس نا لح نيز تررطح فوج سس نات اسد از اصس ذب يس بسس مدي

 : هلل نباال رتبا دمحم نا. اب صاع ري سااو< لاقتاادبع تمرر ابعت ترطح جي سيكي رهط اقر وتم ىل
 ؟نوكل ف مس رومب لفراق لايك ف دج ل فس نأردقوم هنم متح رتساو هركذ عطقنا تام اذافه دعب هماقم موقي

 زال رد نكسر نال درو ني نيك اس تاكو هريخشو طيرعم ىلا نب بقعه قردارب دوا بهالوناو للا ات كس يسآ
 - ايكيا ر فرو دور دلك ل أ قبس ب 7010 نم سس لوب لأ رع وك روس ل تلاع

 نقل كت ع اطو تدارع لكرلا فرصروا ةييسد تود ىنل ان ديح وفرك ملعو يطع دللا لست برك 00 :4 رشا
 توبنروا كتل كك ذك بآل ولك برعروا لير قس لضخ تس ا رفدد لودنب لكك اكل اع اديك شك لوول روا ل تس رذ
 قاسم سبأ [دركش اياب لس كيس آف سكودا نب سس بس آد داق م اقاكيس دج لع لورطظنكم وقدجب ح
 كب يدرك لك لكلا لك

 تقوى !ايدر ول اهي اكل ومس تافواىك ل ودازجت اضووره اعرب ىلا[ د يدع :ررزارللداكث اان كرورس

 زوم ل دروا قدردمت س فرط كن وئاسمتروا لوك لس قروارب روا لبق, لوراد تشر لون اوم نثر كشك ج

 صكملاو حث لو 2-2 نانا فن دنع حرر كباوج نوم قتداج كك ووروا نوم تاج ل انم لايشوخ لا اهبل

 رفا ىرادلد كي 1 لن حرروس نب رت ا حل ىلا هت تت داع بس !احرمم اخت يكل ولس ليي شيب ح كتل ور خساذس ل

 ليد الت لالاد ةس لت شلال كبسآ لي 0 ردوا قلد نا لكك نانا كسايدوج قر ل
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 لل طيرك رك اخ انج نكس جايك يم اداوكم وبس رول كس لا حس ائفل كيأ ل ناي قرسدد قولا 5207 :؟تسايكشو

 لوايندو قيد لكم كس تمعسو نتا ل اظفل لكس لكى دي للا لب رف [روا ل لص يسرك لاق سبي طتنلس نسا
 تدق ب تب ليأ ل نا لصتملاو ل تما كيس ملي” ارواج ل لاو ب سا يضف مروى تر



 م تت تت ب يي حر مارب تي 8*4 رثوكلاةروس 0س ثوري تش صم نمل جريش تنل
 ومركب ضي كلاب معتس ذوخ اء تس رك وك اهنم انطعا مهللا. 2ك نا ياسا وتاج آت 000

 .س دارمتس للى وتمت وا نوت اعجب راني _ نتي لج نحمر خب نو ليئؤتساس :رثكض كس اطال لاعتسا

 7 تال كب تدك نم | رظأم تالاع كح فرط لود اج كح بآن انج هارت رم للبل هت نو

 ركل ىلا قتال ع وعد ريت اب تس د الواشيي رثقومداب ب ترايتك هداهتن تلال مقل دك وم هان حس تينت

 لد دقن بآة يل لاقت اترك يراود اننسوك ا لورد وجيو ل ويمد [ تب نك دنج قل يش برر دول رانكر د قلك
 يابت لوك اويل مناك آن ايد لب“ اج ا تافو بج روا ل راج هدهتس قدارع اند اك ان قا قلع لبكي وسل لا

 لك وباوخ نت فلاب هس دال سل كاس كاطع ذب تبكي مآ س متدكيكيارفيي عسب آب ج نتاع
 مولعم ل ام كرظنب نلا لن ردم كس َك هو اذ مت ستناج_لكوك سس لاكي تس برس تقيقت كلا نيت دل ايد

 روا لم دجلنو نع ايك ايام رفارف رسعتس تود كى الغاو نر قب تسلتو مولع تلاسرو تدوبنتساد# اطع ب تب اكس 16

 ريكا وكم ايي كس بآروا كوس دك ود م اناك يسكت ينو يقتروج كوم ايت تماروا لسلاح لج ايا يككت يي نعم اظن ماج

 الع ليتك تسما ىكل اينو امنا دياي دنلب دوا هز | وكي هدايز كسل دل تس اج نكبر اوربت وك نتن و كل كس شيب روا كل ان
 . كك ردنا ارش رك وذي حابس كن وم قبس ك اند ترك ولت لاح كر اكبر دوا

 ردا ايلول د بايم اك ابتعاوك تسود (قيا لبن تكد اهم تايح ىف تس لوحجتآ ىف نروح ياو ملف : قاوم ىرو لوك يشم

 (ي آل تكي وحسد دددالوادي نكست قر تذاط كذابه يانددج كوم رات تع امج لات د

 ىي آر اي داني يداه هرغز ماكروا ماناكيسآديند ذ كس دالوا لاعورالك بج فرص طار اج ثمح ايند نانو مان

 راقايرايرسا ذم باهت اكسس آك كس لن ىداليمج لاين دد لوا ىلامسج حس تضج ناوتاختامطع اف ترضخ ىكوا زج اص ىت كيا فرص

 ني يلو نومك م اذ نيف زبرى لم لا رف رفاطع لابس وكى او ىلا دادفالأي ا بربع اذ ظاوج لو صمم إي ايدو

 0 اك وك وحس نا لج سيراخ لوكاكنلا كح لوم ىلا زراوكيساد يلا بح 00 وج ل لس

 ب ةووصقنزومم اقماي وم قربك عاف كباب وم رثوك تس لأنك دبشو فين ىلع تسال ساي آش تاياددلل
 كيا ليا لك ىلإي لابجج ني زر الكذس كب رعروا عساك دم لم ايند لي تروص فريك ت وبنروبظثاكل جس داهظ اكن اش تسبترم ل
 هس كده د فطلل 0 2101 روض بج لو تقلب تفتك تاواولدتو

 ردات حال اغلا رمح قتل كنرق لعتقا + : تك فقو كك دل لام اج ىرا زكر كشر وطب
 جدل ل تداهم كبد يس تس ى انج عددا كور ف تجابندتاسكس رورو منيل سا نب ايانوما ذه تب كرات انارحا
 لور ولباكتييعاهور ردا قت تيثيح انمي ل, رق ليث تادابع ىف[ ق "تريح ما كي زا لع تادابع لهب

 82 ضثبروا نو يل داع ان كديعرقب لباوا لذ ىلدارم لب زان قون نس تارطح ضني زان كر تشم دق ل
 نولودرم يسم ايق تلاحب ل زامفخ ضر واس انركى ابرق كل ور وفا ج داع تس رحناوررط اس دارمزارف قلم وف حاجب

 ك اقم تارك م تك ضتبروا حس اهكاناحئ ارتب كتل وح نوم تنفو كس اي رك لتر وا ايل ارم انمحدناب تير كر جتا
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 2 لكقوم نايل وم تا حس عروكردوا سوا ساب لف رولر تو كس ركن ب ولطم ان اونا كتي ف اكدجتأب لوفوو تذو

 قار وتحاول رو ايند تع ىلإ رقروا ثيحام زارني آل اتوم مولعمي لطم فاصل اجاصكي دس كرو تس اظاف

 .م يود هنادصوم نسا كي كس ناي ركل و ةساهذج لايئاب رقي لوددتمروا لون اهتساروا لن سس كك ءاياج ل كل وووبتم

 ا تبلاد جلوب ىرلا قك ىلا رقرواوم كك شا ىانف كي آله دكت حس قوبشسر وتس
 ىكسنو ىتولص ناتي: ايلى راجل رطاك ىلابرقروا ذامن كديعرقب ىلا مكبر ردطديي دل بج ف فب وضحك سر

 1 رق ال قتدوث فذ يآ َك- لايك ايل رفركذ يرعب وأى اير قروا كي كذامغ لع رحناو كلبرل لصف تي اروا

 كر وضتام اج جس ريض لون ناش اكتم أى ا شمع دع يوك يب ملا ر رج ساحب زارغ ليي ووك يامر فكك بم قتلو وف راس وا
 لذ ترطصمت بى كثب ىلإ رقكل د تاج في اون ان وكر واس مكس لكىو ىاءاهنسا اك رواه طابنشلا تح تايآشنلا

 شكت اجا كذتيسد ناجى كبت ةساا ؟رذتاك لاير ىو اولا يا لوكات يلقي داعي دفوك ودا ل قرص للا
 لويز "ىلإ رق كرون امال

 اهلولر وناج هس ُنلذكس مدرتتبا . رتبالا وه كلدن اش نا. 1 ل يك روضحو نكو تاز
 مخ 2 وم شفر وا تس اهتب لاخي ووري تتطر لود زب اص كروت و تك تباوك اومن يدب لس نتج لع هدواب كس برع جس احاج
 ولرتبا دك ايكايو باوج اكل اا انو نم وراك لم اناكوم لس زر ل راو لعمر ةدعإ ل اخ كتر تعا كمالسا

 وب رج امرك تمارا سس وب اترك وكب ف الغ اوم اناك) بيك بوم ايكرج اعدت ل يشر وا تدادع كيس جد نو

 ايئد كر اسوجو لوا ي رو لاسر تهب رواد الوا ىلاعور تنك كيس اوم امل كر اخت لذاك نامج تاب ك عررط رطب بأ

 هس تريكو تبكروا ف ان تيتو د ايدو لكي آروا لن جس كمي لبي مل اعوجراوثاوراخ هس ىاروا ني داك آردا هس لدم ليتل

 وت لج لوتس تناك ا لكشسرخ رج لن سد ناإب و لاكي بسس نمو تسوس قترام ركون ولو لاف انا بدا اب بردادجتاس
 بة اج كرت نا بج كو ل صاعد اهخالا لور لكوج ماع تنل وبقطروا ياا زعا اهب ليست دوم اقم لكربكت ع افشروا شوك
 فرت نولي ماب مكر آرب ةساجامج نلقي اوج لكي روا لس رباك وج < هو ل/ تقيظحر تبارك احذر انبكة خامس
 كن اكلك رواه جس ددبكر دات جس روجبزتبا ور ونحو ةتنفو لا لكى لوك يفي تو ل لدم تمن ان

 رواد الواتس سو ساحب برنس داسللب لل بالكف رصوج ل لبث اج ومرتب ادرس دب هس ذب كس لير قر اهق كم لين
 جرسو حس برع ل ئابقروا ل روم اهب تيدا تاءدغاك خاتروا ماظن كس 01 كر قا ساووو لايت اس جوا

 هداغ لس دوك لا وو تذو وكاس 28 هم ثمل [ اكس للي ل 6 ىلاسرنج نيا ها : ثلب اياك كب رع ل م لاسدنج

 رمق رتخور كس مشروا ركومر وصقل وضح ول ل نر ا حج راس واددبمو بر ل ابق حس تب ا رق هعقوملس باتا
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 6 ل قدر اه ب دلل يآ ب جلا آى كت نو هو رج لمي ج عب لاس نت اي ى كى ذب ىل كت مفاد

 لا ثاريخبرلدكلا ذي نبك وك " رخروا+اهقفدتس تبي كك لابي هذي نيس د لاا ةرايطتةدجت اسكس كك همس تع ابن لا روااهقش د اكد



 مساع رست 41١8395 رثوكلاة روس مسد سيو راي م8. متن رلجم نال الجر ييضتحررشو رج ور

 لكرة مس ضو شوك كلمات لب شق روضت ب سرع كمارو ردنا لاس كيا كس لاري لوم لاب تضازم يف دا لوكا يلوم رك
 لكن ارك ة سوم ناثنو مان هس هييادوا كك هالو ردد دايس دوا ساي لك نيف شو لس بردا ررك ووو

 نامت هرو طعم ىلا نب بقع اب لاو نب لاعب بلوبا اب لمتتوباهورك انهاج ليبي لوك نر آ حس ناو قر ل اينو راد الوأ

 للا لوسر سكت لح سا_ كل لاول فالس لاك بئرا تل تك لولو كك ناهد وا لن تس ليد وا كم السا
 روان لادن ا لس يادللب لير خب تدين قبب آوكل وف امنا لوب راه اي داج اجيد ورد يارب لرمي درب دالوا لآ لكم وريلعثلا
 لوك قوراف لوا قل دص لوكس ننال راح نبل راح زا كنا عم تالت فك ارنا عاما لوي اساس بأ

 تركو دف ناعم سلي آب -احاج اياب ىكوبااب ىلا لوك كولمان راصناا لوكا ىريز لولا
 موزلطو مال ل ووو تاقتو ترفنروا ببماوباو للا لق تلوم بهل جت اسكس تداقتو ترف تسر مشل سا قلب اقم لت

 - لو رواه قلن بآذللب سروضتزتبا كي درك ب خذ تداهشاكم يك آر قسوم

 لروشروار اغلي 11 لد رواه رك ئرلوروا كرادلو لا يلا 0 3 زلم 3 0 ا : م الكص غ

 1 ا ل 000 ل 1

 دعب تاانسح رشع هل بتكيو ةدجلا ىف رهن لك نم هللا هاقس رثوكلا ةروس ارق نم. 1211 5252006

 هناا اباوع كااوالا لا اكد ذي ثول روم ضعت م . رحنلا موي ىف دابعلا هبرق ن ابرق لك

 ا رفاطع با انك نت لاك لا رقذ نولالر دق لش

 تحررت كم فلام اكس الكاتم مول الط اكس ىلا رتبالاوه كنن تع يما :لولس ف اا

 و تذلرعم كيل ان نقى لع شارك وري لب باق لس سا ل_ ركع ا سرخ وازلىوب تك لج كرت كان كد ورك

 لد غرو ك يآ لوم تلاع ىيرواوم بيع ضال او لبث ناك ومب ترب لب لاما كس شادن. كت وكتاب ناي ناديي تب
 . برحل اب هتنذا دقف ايلو ىل ىداع نم. آلي ثي دع لارج لد او ذك شلا#



 "حارب 1419ج نو رفاكلاةروس م ميأورإ هع متفكرلج نال اجر يسضأحررشو هج رت ننال

 عمم #

 َنيكِرْشُمْا َْم طر لاَقاَمَل ترن ٍتاَيا ْتِ يبد وأ ةيْكَم نوُرِفاكلا ةَرْوس
 ف ندر هللا نك اقدم لم اغلا لعبت

 ماَنْض لا د لال لاخلا ىف ُدْبْغَأ ال «:َنوَرفْكْلا اهي لقةِمْيِجَّرلا نل ِنْمْحّرلا هللا مشب

 ام لاَبمَتسإلا ا ىف ٌدباع ان الو هدو ىلاغن هلَوُهَو نو دبع ام لاخلا | ىف َنْؤذي مَنْ
 ان قالطاو كونوا مه مهن للا مب هبي لاَبعَيسإْلا ىف َنْوُدبع متنا الو ؟توْتذَبَع

 2 ًءاَي َفَّدَحَو ٍبْرَحْلاِب َرَمْؤُي نأ َلْبق اذهَو ُماَلْسإْلا 4:ؤنْيِد َىِلَو ُكْرَم لأ مكي مك ََِباَُمْلا ةَهج ى لع

 نيَلاَحْلا ىف ُبوُقُعَي اَهَنَبْنأَو كيضر و انكر , ةعبسلا ةَفاَضِإلا

 لاس الكاك تساوخرو لروطتف# ناكر شا بس + لوم لان تلقو للا لن تاي آيت جس يشهي جس ديككن و فاك روس

 - منرلا نضرلاثلا مس لي دكت دابع كاد بآمت لاس كيلوا تع ل 1

 ( احلا ف) متسروا لوم اجرك سم ىك( لوب ) لوووبخمس داهمت( ىلاحلا ىل) لبي نط ورق اك كت 1 ع

 يووبتمي_رض(ودنتأ 0مسرول ل ورك سم ىك وووبتم# دايت( دنت )زل تروا وم 2 ى ( تاكي ثلا ) ووبتسيس رم

 يل داهمت( اون جهل باتل اعتسا اك اهاتفل ل سهلا واس ل ل سكن ايار اكريلك نق موصول يا )كح هر
 قلو فو اياك ىشيد ل عبس تا رقع متاكلجي هس دابتج ي مالسا تش ) نيب دايم كح هس ريصروا حس ( كرش ) ني: هادا

 - ني تتر ىلإ لع لوتلاح لوو ب وقت واهس فو ذك بي تلاع

 لي ىلا فيم رب رب نست وحس حب دي انج سس ابكر يف فلذات دروس لما نس مارس ةييك م١١ :تيبل در

 ا قوى نب رسفمروبمج نيت ل اوتسرا قرود د انقروا نابع اه ل مك ب تكتب ذ كادوا هس كت دوسي مك

 عار دقي نتا نوم عروق ران 7

 رالف: ةس.وشمالمالاجه فيرا ما ةدجز ننس ميلف لني اج .نورفكلا اهيااي لق

 0 ب تس ركل ومكر لايتتساوكس اق داي ىنتات نيل بن ردك وحك للا حوك اسف دبع ال يمر فن اطعارب تشم اسكس
 1 0 اوم عر ءاضم لا اه دل اهيمجومت لي يح كس لابقتت كبس + بس انزل يآ كس كس لك رداضم

 و حل ل تك لطلاب لحسين كس الدجل سيل مكى نل
 انا 2 :لاقحا تلم كت دعإ سرس ود روا ف ىف لاح هدمت كيجي ل ن ناورثاك 5 قلوس تسب 7 ريس ريبلا



 وسارع تي 74٠33 نو رفاكلاةروس 2 رود م متل نيل اج ريغ و ا ١

 هدنث آى كتل دب اعانا ال لب له ل تدابعهدنت آن كس دباع انا حررط لا لين كس فس كلاود قم "ديز لتاق
 2 آيل نونو لاتحاو لام قلع لاوود ري لس راينا فس تارت ل تروس رست لوم لح فى تس دابغ
 ماكرو جايك صاله ىأكل بقت ويسرمودردال- كس لأكل املج كيك 1-4 ين اكاد

 . حس انلعاج يك ومكر ارلكل ا قري ديل اتم تدع اي د زك م ناش دوس الكي دارك
 شر كل وروي دبل ل م لع ىف نام ز قبب انكسومدارم نكي مشان ل ل 0

 تمدارعى رلا قلختك_ روض كج دمي - ثعب ليو عياي لو« مت دبع ام تدباع اناال رشا سال كل
 2 عمات زر سلال ركل رجلا راكتدابعيل_ لاق فورم نوب تسرب تن: عراقل 7006 0 1

 لما ترابخ اي وكيس دارم تفضل اهب ةايبب كس تا ذ دلئويلجسايك يكل اهتسا اهلج ل نم لجل ولو » لم دبعا امرا
 تسكت ياعم لتقيم كن دبع اهزوا نودعت 500 ل كرسد ق قحلا نودبعتالو لطابلا دبعا ل

 لحي كس يي ايج ول دج دوا ير دصم اه لج لود اه كس يب ديج ان قس ايي ل أ[عتسا وكس دعا املج نولود سوم

 أتي نس قرب ان ءاب هسدافكنلا زان ل اجرب يل يد ريصح اهىلوأود :كس رث ارواج ىذلا تم اهىلواود

 ل فخ شكيريا عفان بد ىسلو لون لب هط ائئكس لادو ساهل نامل دعب افك شرد جس لس نالت نامي ل ىلا مع
 ل لو ام لولو د سوو فنلو كي دن هعيسا رق نيد رواج دجتاسكس اي نودي ا 32 ىلا دا

 رم تكراشم او اب تن يح_اناب عروضمس. ابتج تاي كتوم فسر سف لب فو ذك كيد لكس ب وقتل روا س فدذك
 دوج حسدركل يل وراتب نقى ري مب تب لاح يس لدا سداد تلاع يلا مك موس ا وم

 كرعل ان ”كدابج رواه ىتر لك تاجا كرفكدن لي لا لا اجوم ادبي ليئثوت لاوس وت اكس كل وقس ريموكل لاب داب

 نولي لولود نا ليس يك ايامرق نيدسلا ىف ها ركاال يت قايياقة نومي سركاوم شرعت 2 5 رتل دك
 كاديلاك ابايتمد# ب بسجن نإ دهتال ل ول لروا رى راج كداب وح لتس اف انمدواد اضن لوك

 - ليو رورضملايماكيل_ ل سا لشولووا ّ

 كيا لش ناورفاك ةروسز ب حك شر وا ديح لل ل نلا_اومرل اكت ارهص زن ل ديب ا قو 0 :تاب ا ططنلر

 تح سوم اكل سي رافكبج < لكرود السا لا دتبا لكلاب كس لكتسروسي مكبس دالي فاص نوم اك تسر وس لاس ناي

 < رم اظل كلاب هيت جو انسوم نثق لن متري لعرم كسك

 5 00 مك لوم عر ورش كك يت خيرا مت اك دم زا اكتر وكو قطو يلعلا لس وضع لتتم ةييلبلال ل - تاياقر

 ية اجايلهدامآ ب تدل اهتمي آس تدون كك سل »+ هس اكف ديما يدا درمتكس برق لا نايل كراش نا
 حسروطت ل وشي كح ناي اك ايع نبا ترد: شمت سرة لانه لاسر هتاس لس لور وج فلن افق ف اشو كس ل
 هس تا ةكيدشاكا ايرانلا ثا م 1ص وسلة ل اد للاي اولي م أى تح ارض#

 نب لير وأ لوف روا بكد اريوك وروبتم سو رات ل ا كا كرام لب لو راكع كتب لح يبآمك ليث سس:
 57 "تداعى زود تال ودا سس دامت بأ ؟ىلاسلا؟ ايكدداع# د لح باج لال كنود ا ا يالا 28 ١

 بتجسعآما ايلاكب رس ريباك ومات د لا هربا جاك يامر في جلال لبركتمداب لود ب 1 لاس يروا
 ىك ىلع سس لا ردوق ل وبارك ب كيب دج كا هقان شاني لب نق دد تكمل اهطاكب او كس روح ل وج ل نة تدوس



 حاربت ب 141١ )» نو رفاكلاة روح مصممو راي 1 متفرج نال اجر يفت رو مج تنل

 هدرا هدو شراح يارب لالا جاب ق راه ندر لس جاع ال ماكو ديس لل
 5 ضاع «هريخل نأ ديلو نحس 0 قب دف كمان رمق هك ان  ئرر حس قالا. ري روط يوك تبر ليت لاوس ىل كاك ىلذ

 تس كتابت لرد سدا( ( ماو اعلا لص )كبس اك وت 2000 بلطملا نب ووسا « لو
 م جيل كك كرش عار دام يال وكت داب اكل ودة«

 انبامتاجوم يرش مت 7مل ومرتب زج قرامج ارواح لالي صح انياروا كس ل اجوبج كيش لب لاادجتاس < ءابمتمحج وق لو مرتب تس
 موديلا لاك: هع الج س ل تم نإ بجو تيياود كرست ل يد لزان .نورفكلا اهياي لقعم آيل اهلا صح

 لولو لي تءاقوا فلم يضف لع دع قير طع دا كلاس كيندال دداكذر جكس سه تاع وسال اك

 رز يكس اتي لصيق لود كل كس فيم لع تن زوم ارك هكر خلوا راوي ودولي لش تب كشك ل حررط اخس
 ان ضار تنادي تار كرب وا تارك قرم سيبو لج لظروف

 طم اكس آم اتحس ل 0 عزا لاسر ضخ ضاخ باطقج رأس لسق لي تدوم لارج ١ :4 رش د
 تل را لل سدر قرا ذه تس كو فك وكوب فكس بط كارل لونج

 ىركو اكرر اوك طاطا لس شت آه لوبن لو تيل لول ىو وصقل اد صم اكرفكل جب تروس لارج رك نبيع
 نين نا روجوض لع ل فو ب فككب جة اجايل ناي ارفكف صو هبت ادزك يرتب كلو

 داعب سو نافل 26# لدي تب نايا وص

 نفع واول اة : معاي لي رافك اخ قاد صماكتإيآحرط ا, لاخي جس ماع بااطخ
 2 "مس راكب لع لاي قي رقواوت نام رف نر وار فاكدو زيان لكل اكشا لوك تاي كا تسدجو لكنا هك آرب تيا
 ىلتار بسكب لاو ذم دج ١ 1 اموت لاك ليج كرفلو كرش كايين رت اك دضهج_ايك يك را زب راهل ديلكس نر طور ول

 ليخذاةمخ تس كليا اير هدا لبنا رك ري سا قولتك وم دوبجشك_دثلا ككل امج نب توم
 لي شم كش اري و وج ولكل وا ف اسخا ئفلز هللا ىلا انوبرقيلالا مه دبعن امه 2 رى لس نحل فل لا لع

 دّقلا« ليمتد ىب ا دوتسبووله يس لب لصاعاك سدا لأبن بر قتك لاس كاز شي 3

 ل تروم ارك نائب سكي اوكيسآء ان لسان رواهقدن اهب كيأ ارفق رغد قم لل تس رك سم كوفر هل روا
 ١ هَ آي لدلك روان 1 : لكس فاسحإب يطيل ماكي نا تسدد

 كولو دق رط ىلا ىلا جتك اووبتمم انقسم يد لن لا _نوددبعت اه: ....: لع لط روبعم بس اوس ثلا
 ران نور اه لومروأ اه« تشروء|ي ددء تما“ نوب نيو ليد لايخوعاف لب ةسكل

 اخ لش نارج ركأ لامك بهذ خا سدوخ إب لومرادعس كس بس لا ؟راويل_ اوك سب بسرو .اهمناروا يلوا لوم نلاسنا
 اه ابابكرف كورلا لومي رانا قر ارق نايل سا شيئ ب تملا و لسد وا ر ( كت ينمو نر وم تنس اللاش كك |
 تاببجو فل نت ايكا 1 نسما اماظفلل راه لعب تايآنلا-انناليأ اوك ااه تك شالب ج بلطم اكن يؤم
 امل نوما 0 انومر ابطا اكتءاذ تس نمانفل لع قكلب ىلى كي يجو لف لقبه دوا لمن الئ لبر 2

 بج رك بولظمفرادت لذاك يآ ب ؟ ل نوكي آلة اجاهك ل لاء فداقتاكت اذا كى مت بت انوج بسنه



 يف

 حارس 141١91 نو رفاكلاة روح مسيوم مما متر لج, نيل اجر يبت شور نا

 ابك .نودبعت امدسعاال ى؟ل ابيب طا ؟ لين ايك فاصوالس يأس ؟ تاي سأل اك اجاوب وف كومدوصت ف راه فو

 لبلدة تدايع لمع لى 22 ياتماب ل تاذ لااا يالا اجو مطلق تابقناتاجابك ودبعت نمرلا
 ل أ تس ايع كادوا سن تنس ام قم: وكاس يلع قطروا_هلسم دقة ىكدتلا لح ةلع لبكي نرش دافكل باج سلا
 ْ نوم لات كلش تاذ قطا لم تدني ذو ماي دي دبابيس رعتاو ؟ومهس دال مارألا يمت ركراكلا هين مي ب
 ابيب بج لع كش اكتافصددجس كرثامك ننال ريع قلب كنان ب سنن لتر ننااع ازابود

 ركل يت سدايع مى دوبل تافصنلا لوماتركتم - داع لم هوبختل تافص نير 1و: يبا طم وأ دبعا اه نودسب اع مستناال .اي 5
 نتا رطل لاس اجاج ومب فلا اعطق حس نيب كسر انكم اترك وتوكل الر جد نك ؟8ي آت جو كى تنفر ساو كرولا تح

 ترم ا ياكذ باك كشدعإ لس نالعا

 ىرعإ ن نر رسل دبعا ام نودب اع وتناالو ا ضب لات نكي تغلب دج ركاديك جلع مالك

 تبع ناي حاج ايكم الك تنس ديل اتروادار 0 ا لو تنس اهديك احل اوت ؟لاوفود لبيك تن [ وفود نا
 لي نول لوو للي ترروص تا دييك اتا نم ىل وا نع الا رع اوم لانة اي كس دينك حو تاي ىلا فس نإ رشم

 تح سرصود كيا هاد للوفد لااا : رع وتود لايلا ىلوت لا ساو كامت كيال اك زان لس كس ذس قرف

 انلج ليث لوتك فلس سرسود كب كل ولاء كح هب ارو اكل وجار لود قيل كس هدنت نفل رو نام يقلل

 باور "ارث بادن كح اج 0 صوم و مرور ككرشم مروا دنت انا اسر يأ روم صوم لكي تس ياس الس( 12

 داير لاا ردا + بلاك ادامن»اكل ولت ل ونود

 ىلا نس لورقف نونو رض ماركو |قتساو لامس ولت واود لكي فس« ىلع ل لبان رن قرش

 ولم” وذو هلي ل نيت ل * نربط اس ايل هدارااكل ايقنتما لع لول سس راردا اك اع 2 نول د تروا ”رواعتس ىلدارم

 رواه الا رسال دوم هتان اير ةس دار رللس يررصتو مري نلت تماطل

 100 برش لول ب تمعنصروا ناش لا: انج وبوكارخ ىلا لطروا لو جرم جلول قت دول كيا تدابع لإ ل
 2 لات دابعاتل 7 اريضروا لايلاتروالايثيس يك قشاركز ردا ران اكترس بعل ارض اراه ب رظ تا م و رف دوب

 تكلا اى سس رشم ل واوورو: فلك جارك وطودا ذبل لأ 4 است 302 نربط تاغ ناه_ دي 2 روا

 انا ل ايقتساو لاحول مب ليبي يت يبا زظذام لوقب روا 2 كارل نبا مالسالا م

 وكلي حقو لوزن لوم عت نايل كك رشحت [بادعإ لس توبنتقاف كَ اجايلي بلطماك مت دبعام دباع
 اكسارجت ةلدعإ كس تورو با كل يئن كر لافرق تن و لرد نر ب

 ريم ايم رفرايتخا نلاونع كي ليي يت دبع اهروارم ارمي دب اعاناال ل اب نأ نواح نإ ا ونت | ل يكل اوس يك

 مكاوي لساعاكل“ دبعا ام نوددب ادع معنا الواي رفنلايس ناوثأرتٍكيأ ترم لوف» لاح ناك كس ءافاف الغ
 توت لاو حر رع سرين تكرشالب كدحاو ةسادغ لذ ل |خرواتتقو ىلا ]ساعده ل (نيروا ىداقتخادب في

 دو قتل تس كالت م هر كتر خم رقت د

 وتروبتملس نارك نوم دك نع قايل ورا وب اجرت شالو زورا لو“

 ري يدرك اج وكلي رواايلاني ووبتم_كاحخاوك اا نظر اس تسر وصب وف لوكا ىد فاعل كبس زج وج لإ تس د تكس دب ند سس



 بحار 741١9 نورفاكلاة روع مس ريما 000 مف رلج نأ ءايبريسفث حر رشو_#اج رت نم

 انبادم كس تنايب تن اهب شضرغااو نيد تاودو تزرع ىلوكالاد ةييسددالوا لوكروا الاد يسد ىلور ىلوكم كل اكرطتج كئادوبتم كرفس

 نمل ايم الكب فن اطل كس تروم لاا زج ”اوفلا عّلادب كت نلبارمالع . هاوه ههلا ذختا نم تيارفا لا كر
 0 مو لني شدو ل ةيياتس قاد بذي سدت انايل حس امج باع دودت اي دضةس ميج مكنيدمكل

 م اهياكى رادادرولر افك م لاا ىرفلال صيف رخ آم شخ ع ساس ا ارف ترم تي انعداارزا لس نم دوج فس هلا :لرام

 ولم الس فار امج ل اج ماك اءابقولاج لة اج ابك ىلع ىوئا. لاننا بج ناطعا6قلنال دوا ىرازتب راهب لب

 مااعسو هركىتش نيتلم لها ثراوعي التياود 11 710 مان نمور مت اء ظلا ريع رح ةقم ممم عمو :تار لكم ارك

 , منا مارال وج لائاشس راد كس سرسود كيأ فولكس لوبن دوا لاتملك ع لاقت لس ساد رك خت ماما ىلا ذوا ماما: كل ا
 نايل ومش لاك فلو ن كتل ماب بماي كس لور فاك ة رزه نيد ىلو مكنيد مكلتم ل ونود ناش ماما

 لوم قلك ترو ءاني كب ايسا هريغو حراك اي بسن نايمرد كس لور فاكرك ايل ىاج ةدحاو ةلم رفكلا لتوج ىومب تريك

 ثراو كس هسرسود كيا ىكرافك دايغب كب ابسا ناك ث تك تلاع ىف وهو انج لذ تلح دم ثمراو كس سرد كيو
 عك وج ثسراو كس سرسود كيا كلم لاولروص لا ضب هول - لو ةسوم ثراو كس هسرسود كيا ناس لب نت نب لح وم

 هس وم لاكش راو كس سرسود كيا نرسم ل ب نب لإ

 ثري الك دع .نيد ىلو مكيد مسكل لاب ني دهسرسود« نقي د ليا لن كيد قود له لس ايدك يدق اوروا

 <س لاهل اكقراد اورحس ءافكذ كم م رصققم اكتروس لاه لوو نك فنح قا ملسملا رف اكلاالو رف اكلا ملسملا

 ركنالعارب قي رطك وو كس يس ايكا يدمه اد ب ل 101000 سوت نإ دب كل لأ وذ نإ دب حم ”ةح_ روب اهيبج

 كيا لكلاب حس سرسود كي ل ير ل ردي كلك ريا قر تاون لاراب
 دابج رول نإ د كتم 279 هس سئل ناحررط لك سم اب تنم م اتؤما ريب ليل اوس لوكا كف اج لمت اب لع نا ل لأ

 ىئاسم كمت كلي جس تدور ىف ركل وكر لوي شدوا سل ة تو كل روض اك ل لانس 0
 يل رولا ةلصفاكدض اي دام اطعاكل الا كد اجابك زم نال قرش قا نرفا للنار وما
 متو مدرك وب تحيا, دارع "اج ماك راب اج

 ىربو نيطايشلا ةدرسغ ت دعابتو نارقلا عبر ءرق امناكف نورفكلا ةروس ءرق نم:.......... .:تروصل اضف
 كر تاك شووروا كسر رود ناطيش لشمس لا ايلي نآرث ملام ذل ابوك“ 2ث نورفاك ةروس رو .كرشلا نم

 رودي ح رجب زارفولر وضحا راب لل للك سا رقت بد نادك تر عت اكسو حس لاو زاد اكتسيبجا كت سدوم ىلا اكس د

 روضت حس نايياكبابخ ترض امكيد حد: خسإب دحا هللا وه لق روا نورف اكلا اهب اي لق لش لوتعلروو دعب ل بررختزاغ
 زاعم ترزع> حررطىا_اهق ل ومتى ىتئاكروضتنوظرواورك يلوح ذب نو رف اكلا اهيا اي لقول سرت كل كس نا وس بج ل ياخذ
 نوكو روت تس ايفل ايع نبا ترضخ اييرفدا شرا بم قبس هظراع نب ليجدوا نواعم نلب لشوف وب داشرا ىبس قتل بت نب
 -هرك ا يلد ذب نور فاكلا اهيا اي لق تتذوق وس اااو كر طنوفك كرت لاب لواط لام ل يا رفح

 دج ثلا ىل ضف ويروح جرش كتلكر اشسروا قلنا حس لوبن ارك ب ىلا نودبعت امدبعا المال. :لولسيفن الإ



 ساحات 741٠١ رصنلاةروس سور | م04 مترجم نا عرس صر 2110101

 تايا الن ةيِنَدَم رضنلا 0

 (وْيَْمْلاَو ياتخأ ىلع سوه ىلَ هين هللا ُرْصَن اجا )ميجا ن ِنِمْحَّرلا للا مشب
 ُلخْدَي ناَكاَم َدعَب ٍتاَعاَمُح «ؤلجاَوفأ مالسإلا ى 5 هللا ند يف موسي نانا ترو هك حن

 َّىأ َكَبَر ٍدُْمَحِب ُْحْبَسُف نّيِئاَط ضل راطقأ نم ُبَرَل ءاب ةككم حف دعب تِذَو َجاَو ٌدِجاَوِهبِف |

 رثكب ةروسلا هذه لور كل علا لق دا والات قاع الإ ذ نسا و راك 1

 ىف كَم حف ناكَو ُهَلَجأ ٌبَرتْقا ِدَق هن اهب َمِلُعَو وهيل بون هكلارَتسأو مدح هللا نابل ٍلوَقْنِم . 1

 َرَشَع ةَنَس ٍلّوالا عير ف مُلسْو هيَ هلل ىَلَص َيَْونَو نامت ةنَس ُكاَضمَر
 . مترلا نرلافلا د لو تاي آن ب ساعبس ين ديرضن ةدوس

 باردا كي ( لك 0سم يعطل ا لش يال ثمل امل نون )وو حس فرط كدتلا بلي و

 وب لو ل الساد ىلا كالي ديا دو نسوفرد ف ) ل داوم اوم لاو قوجرو وج لن ( مالا ) ني دلت شلاوك وكول

 ساروا( وه لتتم درج ) كح ع 2اس قب رحا#( كو« نالض بقع اح فارطا هس برعرعب كل راقت
 راكد ل ل تروم لا موري هيلع ثلا صفا لوسر )< الاد هس ركل وق ولا ذب هو كش بلس ماعد كت ررفغمس
 اجاب آب ةتتنوا؟ت طري آل كبس للرواتب هيلا بوتاو هللا رفغتسا ةدمحبو هللا ناحبس

 ( لوب شويا *لوالا عقدت اند كيآ ارواءاوب نسوي نلاضررلك 0

 جس نقتل وصتنارم اج نع اسرلدم ب نرد جومدج ل تكس كل ىئجم . دا ب 70-8

 ا اي لصح قد“ ء اج سس اركب لكى ديتيس ىتجعو سو لعد ب ف تتفوق يخت اهتسا لب لم
 وع (تادمقم يور واج_.جدتنيل_ هذ :«رباغ تتدرب حس لازاددما كج راشا 521 اس ايلي كريت َتخ ىنجمول رواه

 هس باوك اذادج ديار زك حبس ب بون جبل- لبخخ لام فرلناذارواةلس اين اسر فخ بع ان طبي دج ني تادد>ج
 -ج ري لس يا اذال بتعجسرماظا ل اميبج لوم لذا لكي تلك قر تروي لا 1و ششمواكر لش لاف لبي سطر |

 دن ل711 زا لت دال كيلا 2 وم ل واسس ريكس لن لاعملا رود انج

 تم بلر لع ناك امايكد د يلأومرم ن موكل ولاسوو نارك نيعيروع لاسر ترو نرخ
 عي لوزناكى لا لن تاياور نترواو ماد ب تال را تنس دوز رعإ لاسود كس يلا ليج



 ماطارب ب١141 رصنلاةروم “سوري 00١ -_ مدلج ناار روج ناك
 لولا ذا قع اذاوت قوم لزاترعب لك رنا نياك ايالددإب درك كمر ش ل زان لبي كلشي لف لاو اوم دعب سلا
 لهي حس لارواه ىك نولخ ديوزت كيك د سس طاف موكلي سلس دابنا كس عرورصن كذا لكن بابك

 عراوولا هجم لو ناك ا نب طمس تيياور كيال اريبج و ماو قكرحإ - نولخ دسيو تجلس لون اك ارا سكي دم لوز ئاكل
 . انام ايكم كروكي آيل لا ل دك ومروماريلتوج لاك ة اج ايلف اهم اذا اع

 . دابعلا ىلع ةمعنلا متاو رمالا هللا لمكا ىاه فوز لختا اك اذا ترروص مب
 تورذاسع الكت افصوماسادج قمم كيت انيدقرواودارب لولو و حس ترن نايس دارمي ل

 تل اعفا اكس اعف رو نوم لص 7 لاق فكر اال بلا كلل تعرضا تيجولا تر طخ قنوع زع راح ردا
 .<س فالبكل وار يروا لإن اجور لاعفا ىلوكك انيق حس للا قل تس اج دنا بايت لاف بج لي ملقم اهتم لج اناجوم انف ل

 لاس سمن حرور ماهر كرما ىلايط بايت يبس درك انف لم نتا فصول ا فصدتج جس ىل المك تافص تدرج راكد
 هل

 كس ركل هد رياك ورواه كنف لم قتاتسا ذك تما ذوج سيفو م لااعلم مافم ل ىلا ؤ تدم الأي كرست

 را ملا وممن قرب الن ترن 0 تاع ل نر لاو فلاب ترض اريدك دا اجومب بهي سم اقم

 .نكسور لبنا لولاك فقر رعب لس كتب تايابنلا تع اهنا ىلع حس تقر باب ل وأود

 نولخ دي لي ترروص نمل تملعق”* تيا رواج لاع نولخ دي ةابته يرصب تيوررلا ! سانلا تيارو

 -لو قارصم برع ل ئاقروا ن زاوجو نك ليظروا فك اللا «رل لا !قارصع ايا وفاروا< ىلا لوعفم

 تلوهسلوك اق لس 1 ينو ع نارك متولى م كايا شالك ع ب .ثلدبر دمحس حبسف

 ةملظلا تن اك امع ههزنف وا همعن ىلع ادم اح هل لصفوا هيلع ىلاعت هلادم اح ىلا كبردسحبروايدار ل ضاو

 : . ماركالا تاافص ئلع ادم اح لالجلا تاافصب هللا ىلع نث افوا هدعو قدص نا ىلع هل ادم اح نولوقي

 . باق وو كف اجوم تافنلا فرط كدثلاريوا سةر يال نيس اروا + ةس لى ةه رفغتساو

 ل 2 عماي تجذب ىكرافغنتسا ع” فيأشا زو رروضت انج خيي رافغتسا كس قالعروارلا زا كس لاهاوجر دلت
 اج هكدا نير بس هداشلا فرط كل وزن فرط قوي تس للاخ سن بي كرافغةسارواد يم عدا مكوك اكراقختتسا

 رواج اترك يزكت يبول اقم أس بنج لن تس ركر يجلس حرورطا/هفلا ىلا ريس هبترم لاء حس هللا ىلا رسيس /ايفوصج
 انيش تيار ار ام _لوقنا يفوض ماقاهشواهحس بسو# باناج آلم تربك اقم اسس لبي لتس انالب/ل وز هللا نم رسيس
 -هاتكودن ان كم اقم ىا هلبق هللا تياروالا

 - جار رف لش” ولاو ل ركرافغنتسا لع ىت لاا ث اباوت ن اك هنا

 جس قكك ورا ذكرك ماعنا كس ضيف ليك رض هب سوت دلل س لش تامبمك ديب نعم كادر
 الرف لام كر رقت فخ حتت ققارداعب نايل ل تنم

 0-057 500 تروس رخ آى آر ق مك بع سامر ابع نبأ تير :تاباور

 لس ىاروا لوب لز ان لل 17 ايمرد كس لإ رثكم اياب رجقو مك عراوولا هج تروي كس 7 اور لركن ثلاربكت رح لوم

 ليوم لزات تاي ض تن كرعإ لس ساكس توم مولع هس تااياور !يامرفو اشراريطخروبشسركومراوسرم وا ىلا ذي روضترعب



 ماا رسب 14/1١ لج رصنلاة روم 9 ريو را ما متفكر لجم ننال الجر يضل حرر مب تنل اك

 تع اسما روس ل 2 تعاود لب ذاع نب ءارب + ف ةلسخا لف نص لوم لد[ ين تيت تب بع و

 لتس رص بالخل كل 2 تعاود لكي ابع باه لوم لذا: ل خآ كن وشفستسي
 روان ناأم وياوقتاو تيآىرخ آل س قيال ابعن 1 لأوتدياروا لإن تس لب تاب[ رخ أن إ د تي اروااوإ د تمي 0

 روضتر هذ ةروسركهحس انو مولعميسس تااياور جس كهل زورو لاق كريبج ني ديعسرواهس لوم لذا: ليي زورا تس تافو كروضتكي

 0 اللا كت افا ريب كاي فو اشرا نا روضت هس رف ابع نبا لوم لاا: لجي ندي هاب نت تافد لك
 تب تدوس امك ا يلد م هدومي لذات لس تدوس لالة جوم مولع سس كتاياور قسد لك اب نبا روا

 طاف ترتر كيب جالو فسد لاقت ريماس لا ا رف روتي ناي يما ترضخ نك دار الطا كت
 نا ابع نبا ترط> زج ليسأل لنا نررطحر يي دار هيي حل بس مللي نادئاغاكا راج تجر تدور

 وك ور زب ضثبوتج تك ر لاش لعن ل قاض وقف يد ادا ب ير شرور لوك عر ظرف ا
 ابل كس مكتبا رف رع تر طعس تايصوصخ ايلى كن لارج لإ جيت كس ذل ىكا تك كلي راه هس لكك هو قد زادك: تايب
 ولن اردد ؟جس ب الب لوبك لع لايك جب لع ايالب ديت امسك ردب خر وبيت زود كيارمج ؟ لإ فاو كولي 1 ماتم كس لات

 كفاك يك مك كال دبش ” لو تك ايكق اختل ءاجج اذا تارت أك امج ا ا مب
 ل فرحا حر شما لأ رداع لكى درت 2 كن وفاو نور شل اذن لا ني ركرازشسا وعر ن" تر
 تيت ةيش ل وضم اب شاك ير لتس لاو كلك ةناب اك
 بأ باج ساكو دمار تفواكي آل < تم العلك اريل اجوم بين يو ترن كرفلا بج كس ايكيدالتالر وضح وا

 0 هر انقل ايجات ا اوسيلس لا ليي مك يارد ارا لربع ترطب لسا لون ركل لي رافختتسا ودك
 هس ب اجو كة سوم كيرش لع سلك اوس لاب جب ومب تك رك تم الع سك خخ ل ياس رفروا سا ومر جوتم فرط كردي نر ويش
 ام مالسلا هيلع لاقف سابعلا ىكب اهارق امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا. اين لذ ىواضب ىضاقدللب ل كد
 مويلا تيب أ ئالطا ىل ني د لاهكاروا تددكد م امتا لش تروس الت روا لوقت امكل امنا لاق كيلا تيعن لاق كيكيي

 اهتسايكايك لومي لوك مم كت افووك ال ما لكى د قباطم ع ىتمعن مكيلع تممتاو مكنيد مكل تلمكا

 مكس ناياشت اع تررطح ع يك علوا ةروسم اناكتسروم ايل سا كوكي حرب فوم بيرق تافو مكس رافقت

 اهذب ترث كيا بوتا و بك رفغتسا كدمحب و مهللا كن احبس هيي عس تافوامأب|مميلقلا سلا لوس

 ورك رقم تما كيأ يل سرها رف” لبن يدرك رورجس ذب باف يسآج لت - اهلكيسك ثا انوع يغتر

 لش تاياور ل” سيث اع ترضتروا حفلا و هللا رصن ء اجاذا < هوروا ل ورك اك ئافلاوب روحي دكىا لم بج كسك

 < ل لاي رسما ترطتروا خل تشل ذب ىل رفغا مهللا كدمحبو مهللا كناحسبس ترثكب ل م دوتو رولر ساكس
 لم هدمحبو هللا ناحبس 2_ رقراج ظافلا رب كرايم ناب لكي أت رثكب ةساج تس 1 تل تلا لع تايح اناء كرخ آك
 هس تروس ارك و سا. رفؤوتس نيا تررطت نب تروي لس ب آخ جس ايما :متاكىا كت كايا رف كك تاتا
 محبو انبو تك اخيم هيل رفغا مهللا كدهحيو عهللا كتاخسس 2 سلب يزل رب ندب لذا
 روضترعب لس ل وج لانس تدوس اكس نايباكابع نبا تر> روفغلا باوتلا تنا كنا ىل رضغا مهللا ك



 مساحات 141٠١ لو رصنلاةروس مسرور ماا ١ متفرج, ني الجر يبفتحررشو عج رت نياك

 2 . لي لكس وم لوغشمر رش لسا لبث ذس كت ض اي دو تنل تأ

 نتمكن ار خد نيبازإ قاس سنا فاو لهل لادا رعت 2 حفلاو ..: 4 عررشت هج

 لمعالي بيرو خس ل قده ل قتاكرحم نننتو ان اط ات لاب مد لاك م نلا قدح كس للا مت ند سك درك سي
 ككدعإ ل ضن اج وم لاح 2 نك صيف ىلا تاكو رتب وق اجاهكر ماعوك ايل لاهل بير قيكس لاس ود لع ف + بلغ
 -< انبدرلوم بلا نون يد ىا لش برر باك اج اتش اسهل لحب راب سروال رك سمج كحل ركبس مالسا تنذاط لوك

 رواق زب نع عي دع قووح_ قالعثك ل ع عنو ك 2 كلاب... < هدموداي ناني دارم ماع تحي

 مب ىكا لير ظن كب لاقل اقم اتم ما ايلا جس تطاسلا راو اكذلا اي وك ني زوج للعم 6 نكي انقل وعزا 1 اكتساح فعن

 سهل فوم لظاو ل مالس رك رضاع كول وجر و فوج ولا ذب نأ ب رعارارس لرجل اوم عر للفحم ىو جانج_لصضيوب لك
 تس ال مالسا بلو لكس ركود ود كيا بيا لي تس لا ايكوماروب رقم اكت شعب ىلا تعلى دوا اذ ف# ذي ذاك المسا بسرعا راسل
 راصد وو حس لوك لوك وم تفك تااناع ايكو وثولا ماع 1 ص_ةرول ايه تبا ّ كوكو ظدحب هك نا

 كس ماليا برعارول تو للا _ تع كس فنار شلل كس رادولا تيفي روطتابسج لاي راء ٠ كتابي كل هوك تمدغ

 افكار دن لاب, كرشم لوك كلر وااخت كوي د نايس

 فير ثقل اين درطان كمر صقد هس ريب: ربك فاطخروا نب د للتي سدا روض” أي ثلابر دمحم حسبسف
 28 ك4 ريم 8 2 رول لب ايم كي يترطندا نمت بااذب به بيير قت رف ارغسرل اك تح هك يلوم ارل هو بسب نس ا

 - لل اهوج ف نو

 كيك دكة اباد د يوكل ايما كيش ماكي الك كي له ساولببي ليا ............: ولي روا كي اك خر كم السا

 ىاشا فيلر تى راسرم ىلايهاك تم ان ساكني فا رتكلاكى احس لدو ناب زرو ا تم مركو ل دذامعارسوك اللب سس نداك 3
 بيري نق سا لدار اتت كتب لس الب حس تنم ناو رعاك وشوك دامي هلا ملكي العادل ثري دواس نعي
 مرلو لاك ايي روا س [ملع لس ماكس اجد سس هدنب خيسا هوس ف وقوصرب تيرصفنو يتاح كى عقلا دج هدج 2م انت كداب
 نانا ج 0 لكل ير ل لولبي بياروا ايدك وعتاب سس داببمتالاب لوب اكن دي اروا ل دس تس مت مد يس لاك

 ترد كرا ل سرك اطيب دواس اجو بج ابها بلطم كلا لع انبكرثلا ناكبعتس نابز تخاس سب مانراكل وتل مكوك

 -اتومد ذزممشرل ايات لامك قد ل سك تتقاط كل كايتو تروج اومانو لعق ويك تر اهيا حس

 لوعب لوله نيب نعي د ماهر ماكر ا نبل و رسفغتسا و. : لطم ان _ ركرافغتتسا يسر وضت
 ووو اذي قرفوج حس كانا كس نقاتل وفش حس جو لك وم لوغش لب قرا تس بدو ككل لب ماك اي وم لو كا

 نافيل هناوه تدب ناسا ناو ةردقكل ث تعي لامي دوب مت امد سى نقيل خشن تسس تيفي كداشرا لش
 تس دايرفرودولر ولك ئاروا يسافر 0 تاج لوبي اك يل اءاعد تس هثلا دوا كير افقتتسالل- للا ايام فرج اطح_ ىبلق ىلع

 ذب ىشواوخ لكن يرد ك هللا نس نانا قس اب الصحون ان ساو غن ام نير يس ا هس لادج بدا نب رتب داك الساس يب



 مساح ارم تمي آب :٠١ رصنلا 5 دوس ميرسي ما؟ متر, نما هيف جرو .ج ناله

 ىف واخ لع ل الاججب كرنب و تد ايع كى ا دوا لوم ىو فس ىلا لايناب رى ناي ا واو كد م اهنا تصر

 حان ىلايخري حسا شيم لأب ايدركا دا نتا ب / 14 يآ ف ضرك يايانآ راين لكم لوكس لاا ليكنس لا لايئثفناب

 لوبد قالو ذا قع ل لاك ياي قاعد قي تس دطلا تادواكسك أ ع دات جاي لكن كيج كج
 2 [رف لو تسمدخ ىو رك رفر كرو حس للا

 وار كاد ركع لب حس نإ ايككاي الصلسوكملكو يطع رذثلا لسمؤلا لوسر بحب بداري :اوهرئادا نقل تيا

 يارد ل مب لو كوكل يجي هوك اهكل ابي كى عسر سدد الس جايك يك ترون كنان قل عب

 ناءرفي كى اهترشلا هس كاوا تاق قول < الاب تب حس للا نت اكد ثلا < يدرك ادا نتن اكمقلا فس سال م التبت لن » رع
 لم ادار نلاع كر اراب يحسن زج 200 سل ل انشر تفاغو لذ )حاجي + بجسر كل كس شيم وإن ون لسع

 «لاكو لي اسنان, بيض لأ كب "بج حررطى ا“ "اوم هشادا تكس يون نت "لبر تكل لبن قدح كس يس دايك

 رك جرس ديت سكس از امس اسكس بسد ةتيسا سا كس نس و التي دور رب ساروا سي وتنال ضنا ىب زال سب
 نإ رار اقفساو رنا جدر

 بنج لجسم رف نقل كديلاع بدا ناش نل ايان سس اوك ويطل لسمفلا لوس لبي تدوم ل١١1 : مالك ص الغ
 رن كم د اذا لا ايكاجبج سب ايندوكي آيل كس مظرصقم شرك
 نآآ رو ترصن كدلا لست اس اس كي آل كتم دب ةنيكذ_زورشاو نش عقدف ل آه ن_ /لوقد تبغ
 بايماكل نيرو ماجشارم احا انتا اسس ضف رلرا_[ جير كشر وا يس اجوم فو لعد عن لدا نتعب بآا ذهن لي
 لكك مد سا يع اد هل نال تما ب اروا ذا رواج قوم بسهضن/ 1ك ف رب اظن سهلس قم ىفألاب دوا لج كس و
 لع وضروا لذ تس نم جن نجرب لوحقومسي ل اقثا كس ايديا رفر كرد حس سلا وف لوم شغلي كدج لوب لوك بج ىتو ماجا

 لاثموب_روا مين القنا ساوكم نما حس. اهنجر كس نإردروا ب كا فلا نيل ثث تس اسئل وكي وا لين ةساج عرج اب تس يس
 تاج اع ل ٌنرامترب لوي اجوكر وا ع ايكايد ماك اجوم هددكار سس آكس ثلا للب لبنك خانه نشتري نيس د م اجار م انداك
 ارماك يك اعين اند ين انج كل لم كرات كت درغ آروا نح دن اب رقس ترك بارك بدوا جس راج كن يقلك ند ركعساونرو

 - اقيم ويح ب اط كك كيل ث نقي ب روع دول هلك, . كك سرك نا

 ء اح اذاوروس ةكم حتف م وي دمحم عم دهش نمك رجالا نم ىطعا ءاج اذا ةروس ءرق نم هيلع ومو رببو :ترومل شت

 -((ر مابدك شرب دقو لك عقدت سك روض واي وك مس رف اطع بات اوكا كساب ضن

 ل اهو عر راف تدار فن كالظودو بج كت ماي وكن رط ىلا حرر ىكا 4 هللا رصن ء اج اذ :نوستلال

 - صاحب فو ل راغنتس او ريمتو تروا لح اهو لربنم لب ىلا بيرق



 هاحارسأت يي )١!141 بهللا "جروس معرس راي ملا مءادلج» ناو ريضررشومج 2 ناك
 ل ا هلل ترج اا عاام انا ااا كاش 10999990111 وا ريشا لو كالا. كسا فقل

 0 4 5-5 دامب اسر و

 001 1 ز ] ]1

 ٌرثك أ نا ٌراَجَم ِنْيَدَيْلاِب اَهْنَع رّبَعَو ُتاَمَب ىأ بَهَل ىبا ادي كوخ تكي ُتَلَرن اَنَتمَعَد اًذههلا كل

 ٍَكَلَم ُدَقَو هللا كلف ُمهِلْوَفَك ٌربَخ هِذِهَو ٌَوُمَرِسَك َّبَتَّو ٍءاَعُ ُهَلْمَحْلا ٍهِذِهَو اَمِهب ُلِواَرَن لاعُفالا

 ُهنِم ٌىِدَْقآ ُىَنإَف اقَح يح نبا ُلُوُقَي اَم ناك نإ َلاَقَف باَذَعْلاِب َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ّىبنلا ُهَفوحاَمْلَو
 ا ا ا ا ا ىلامب ؟ ماما وا هوب والا و 4 ل دوال رع لاا قاع اع 17 0 1 2-0

 بضقلاَو عرلا ةَلاََح بكل قرم و رتل اطمن انا قط يعل

 ْنّم لبَح اَهِقُْع اَهِدْمِج ئف َمُلَسَوِهُيَلَع هللا ىَلَص بلا ٍقْيِرَط ف ِهِْقلَت ناَدعّسلاَو ِكٌوّشلا «”طبطحلا

 3 ردْفم ادم ُرَبَحوأِهِتاَرْمإِل ٌتْعْنَوُه ُىِدَّلا ٍبَطَحْلََلاَمَح ْنِم َلاَح ُةَلْمَجْلا هِذهَو ٍفْيِل ىآ همْؤِبَسُم

 .مترلا نمل ثلا مم. لج تايآ اي ل للا يكسب ىلا ةدوس

 ىدني نيب مكل ريذن ىنا كير فروا ىكعرورشا يد تولدو/م قب بج نس مو ريطعدثلا لص تمر ظخ 0 ........... رتب
 ( لاح ومداب )2 ثوث( لوم لذات تاي يربلاا . انقوعد اذهلا كلأسبت الإ بباولا اتراك يآ ديدش باذع
 هاج كك حى روحت ماك 101 جدر تتح سوق كل ا ذاب ساجد اد »ل0 بباب /ولوو

 هلو روا بكلمه دقو هللا هكلها ابا تو ئالطا كى واب لكنا ) اجود ؟اب .مووروا( ع ين اعورط بو

 كود ل ارو لا جلا م7 اتا كبك ا رب زيك بباوبا ل لا قت لمص كاع روض

 ُْش ارواجس دالوا 20 ارم بسك 1 ماك يس لاهو. ياكفس لاادكي جوا لامدكس ا( لوم لان تب نا
 حفله جرا ؛قاررشو م لول“ 0 ملي لوم قكر نتن ) 6 جالا لك نا زرلعش كياوو برقا( ىنغي



 هات ارسم 7410 بهللا ةروس مج رأوا ما مدلج نان الج ريل ارث نيا

 0 ك تنفصل ساروا ل اوفي فطر رقك ىلصي )وروج لل ارلا( جس ماجاك ادوات اسنان
 رم اسكس بصر وا عر ) تس ىلاو هس الا“ اوجه لل اسما معاك ويب © ايت ف طع سا حس بو لكس اجد لاح

 ل و تركيا ل( لكس ١ نارك( فت ريك يل تسر وضحك لإ زك كنا دعسر وا تن 6 000

 -( تعكر دفما دباب ع تفتك دتا ر هاو ع لاعاكب طحلا ةلامح لعب ر. لوم ىد ل: ق)

 . وج نلكهانوج لج تك وكء راو ناصتن را بايك همي طس ناار

 كتاب اك بماولا سود لع ةكلهتلا ىلا مكيديابا وقلت ال بيج قا تبن فرط ومنا, . بهل ىباادي
 رمت كياروا ايل ل امعتسا كس ىئااظغلاك بق ىلوا ل ادا كيب حس بآرك اشارت مت ردا كل ابتلي لس ىلاعس باد

 نثبت ىف كس يانكر وطب ت رث وايد تس ا ثار نارا رت رم لد ا يوك وتاب ل وأود لت باو يسئ اء

 كرك كلك تما ركب تل مناك لابي كيس لركا ارد مكر لم اهب روا ايت زعل ريت ناك نسا. لي جدا ب لا وأو دري

 2 اظل ببلاد رسودايك ا يلرك ا فتكا أر تيل يو كح وم روهش وا ىك زعل دبعع كت امتقلا ربع يقكا لوو

 ةاعابك “يل اطوبا نب ىلع“ تت جى يارب ب بباولا ت ارثكيا سس اجو مولحم نوج كودك للا عس يل *<سايك ايلين

 . ل تح ذم د اسس اهنونس بهل 2 نءاروا

 عرج نيت نع لع تس ا سج» كذا بم عروق نقص يت دو 1 رم نولودرب ٠ بتو

 لعف دق و ت اايداعلا بالكلا ءازج هئازج رش هللاهازج ىنازج

 كس لادوثظقلارسودرواهسئالطا تن لكح لوحت ظفلالبي كن اجاهك لاا يس“ بتادقو ا ا

 انعكس قرادلا, نتن يومك يف تكيس ايكو ايد: ل اض بسكاكل ا لني ررصءاص بسكامو. تقدر لع ور

 ا ساو انتالا ف شاجك نس ريشوكل ”1ج دامت ني« اق نحب ل ل يدك امور امرأ وأ تس مو

 + ىلا ذل لوطي ر ولبست

 راقجاي دلك ست م اني وراق فلكم اكن لاري اوك ارم اك ) لك اميا ودل ا .ىلصيس

 تع لا ل احول اقتعوج لالي الا, فيلك" اني درا رق فلكم اكلاتر واس لاقت رب ع جو ىف نايت اجا لب ب نيش

 ت  ئلصيماظفللك < ايدي وذو ف ىلا ياو كبش لا بوك خلا هلا فلكي التم لام اجاع رشي 2

 هوك ظال ىا اكل نايا وملك . [سوج لقت 4 - اج نش منت رورضءل_ ساكس 20 شقر دان

 ىربااكوم لوفد قو كيا هوكي هدي ن تهديه انلسوم قس بو كرد و قاض واناج لع خر زود نكي حس فلكم كن ال تانيا

 تاق لا

 ل يك نيد ىلو مكنيد مكلروا متدبع اهدباعاناال تي آوت حس ايكدني جان لوول لا باو ناك وني

 نلاياوج اكل م اكد جوج جوتمر وتسرب لاكش ارق حل لت ل لأ لا ل عر ل 7

 ايلماووو لقارغنتسا اكلايقتس تاداز دام ج لكس يل_- ل |رقتادا زةىلصسيس لت ابايدي عساف ال تا

 نامي ناسنارك جس هب هيج فى كا نانو لاكشارك كد لابجاك رود بساذعابدل“ ومدارمازم قود تنال نأ“ نال ساب

 رمسصل

 ص

 عك ا
 .هتس لأ لام تروس لريدق ف سن كرار واج :ئاح نيم ىاثا لم لاما ب - مرواع فاكم# اجا
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 هانا ع 141!ا9> بهللا ةروس مسرور ةناخإ متفرج نيل ار يفت عررشو رج رت لاك

 231101101117 ىلصيس فطعاكل ا . هتارماو

 ١ ا او لنا خا ما تينا تس قيودا تداكي تس اجاهكادتبمالى ا
 اىترو اج وباك وم انكم وكركم اكهس لوس مسا ذيادج حس همنا اك ذرورجت نبا لوقإ دارس لاا .بطحلا ةلامح

 لوقباب به تيكر ول”: لثمزبيب لم ىرافر يانج بس قا كامبل [ ىو حس لنج دارء كر و قوما لوقب ب . قت
 هذ متاع قي د اج مح مار نار ل رو الورك جت ننس لك جس دارج بكن وي كك كغ ضو حر بع نبا
 م امج ذم دخت سكس بتول 1

 لاه طوقمؤمي قلخلا دوسمم اجر نط ع دل قس وسو منيان شالا دبع نسا لب
 اك تنل اع كسا ضن نر ذود اياد لاعرياكل تس ايلا يك بي لع ترروص كت روت صرف ىلا وكل سم اي سس هيجي رت اهتسسا ل
 قرر ايج /ةس اجايداكل لش هلك كح سارك رغب لاي ذلك خير ضروا ماقز مرد كك يابن لوقب كيس كد

 كك ىا ايدكس

 -< ارفع وو كف رظ لبحر واجس رايتس لش لاح نام . اهديج ىف

 كا للي تروص ساس يح انجب حس لوسرا ذياروا تنل اين سس ل تامسدد دل لابي لم ديبكا ل ا فين ب ا ااه
 ني بماوبا ى زعلا دبع اتي قس بآل رجب نادل امرك ع تتقون قلك ساكس 5-08 0
 بج ل ل وممجو لع. اطودجتاساك وضح ل نا اطرح قرت دا مس وك رلركل حك واف و_صضواوانعو خلاك باطملا ربع

 كر تك يتب حمل هتك نرو كعمز روب كلك وذ نآرق زك اف اسكس بس هاله لاي داي اك َُص

 لي نآرق يل ىل ى ذب قي اب ذاروبج ون ايكر كس رم بج إب كلاب بدع لمع لورطنأكلاكداس تي لاا لا
 قاد تبارك بو: كح هيب!مالسا نانهشو ى كك لدي دك دلكالاع للا تمن لبكي ىادجت اسك تحارص كمان
 -< ياوهيتجو كت دوس ايككايك يبوسررلل قم ان قرب اك رارادرل بياوبا ذم لومار

 لاس و زكي سا قمل وم ليكي تشب« ىركت د ان كول ف وطب بر # دول لكي حس مالم :.::...:...٠٠ تع ايا
 هرشاعم يل ريل ساءت نسر كيم كرت كنتو نام يخل كس لوراد تبا رقروا نادت نيس ضل وللا امتن ايل ب لومتسب

 روا كولي حس رادتشرروااهت اهاج اصلي د ركع معتو ىذب لب لود دق ّلالخاوك حرب كتعاريضت اسكس لوراد تشر وا قارلص لبي

 وكف لوثادتاخ فلتلل يرق قايكراغآ اكتسوكد كمالسا بج ذ#-ملةريلعدئلا لتس ضمت[. تاج امج باي ارب تبعد كرا
 نمت رتاوتم طاقم اي دركروصتولا ب 7ث بلاط ىلا ب عشك رك طاقم لكل اس يذق تدل رسولا
 ىكيآر قي رطرو رول الكرك كتتقو سا ذ لاا دئاخ لوفوو بطلا بدوام يري أ عتب ولكل اق افدواء ابد لاس
 تسمو كل قا اهلر غولن وضات ىلا اهروا راد تبا رقركايك يكل وقم السما فس لوس تسبب تس لب لا دج رك كت يمت
 فال نكي «؟جس ركام لوك مكسوة تاني دب اكيد لايتعطي وكب لطم و ملأ ىف يشير

 ا دات اس اكل وضم يم العر 1 لوضر نارا لل لل قر دادي رول ل 7 اعكر لضم لوك ول قو * لام ثييلباص تاي زو 2531

 نم نري روصك ارو احاج ل فاق ل رايت تسرع زكا سلك ادق اع راكن نا! كبيلالا تنتاك ح بلطمل نبق نب ى زل ديقوم



 هاري #1 بهللا . ةروع "*نورإي 0 متل, نمل لجريسفث رشد مج تنل اك

 مرارخوج لبا يئس ري روكا تمت ما حس نادك اتي دسك ردي حس لور اجب موا انا تفس دير نلاءاس اك اردخ لوكس
 ىلا لاي كس لاكي لاب سم يس غي اداري شدد اي بس عسل“ يدرك ل ومركاس جاه ذي هور انج اكل ورك ارو لوك اكول
 نيل ري رثووخ ٌءامب كس داذاب لا زج هو بيماوب ارك .احاح ثا دكت

 : تعجب مث 9 ف الخ تاب يرن يس تاياور فورم ىلا ووو كب دريت سكس ريتني ١ لع طير اك اهئ بج كول رف

 ركوب ثاتض حس تءاباكب باو ل لا # دا رتب ساروا جلس الجب ارب وك يتكي_ادوخ نحس اسكس لورود ىو الباب لولد تح
 دنا و لق نقعد( 2 الوم

 لاعب هك لكم... ذك قتيل ات كدي رم اياك تكبد ب روط ضامن اناج اجلب كيس بات لم هرش عم بخ
 سا لن لور هرم اهم برمته و باي درك امي دكت ايادر م انقل ىو السا فس بوب نكي وكت ىلا ترند تي مت لا
 ررط ىاوكل وكول وا جس بضابتب نقل يب نيكس لا ديت يي ب كلوا قلك ه1 ف الخس لاس ل شرد سرا ل
 د دوه شاويد ل ىو لرهت اهو نكي وفلل وا باول وج لب تل ايم كلا لوسراك/ كوم مولعم

 ح2 رافصو و يوم تيري ةسوم لنا نيبرقالا ستريشعرذناوتي آل < تاور لكي اع لبا ترطح

 هداه الس ةدوخوج ذب ذوو فرط كي آل ول بسس لؤفادناخ كس يرقي ساو لا كذا مص «افصإي' "قب طم كس تئاود يلتروا
 اهب هادا راكي ماني مانوكن ادناخ فيأ كيا ذ يآ فكس دم خو بس بج ايد مالى اف رطبا لس سااهت اكس ا وجدوا ايم
 ل ونا دكتساب قريع م ولج ركل والم ليا عت كح ثاهي لاك وأ ل را الق ا« لالف ا! بلطم قب اا متأب

 بياولارب لاا ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن ىنناا رف يرجب الوب لموت سب آى كك ابكروايكرارقا نس لوو

 . انتوعد اذهلا كل ابتابكذ جي ح تنم

 ول تس انس نقم اخي يس بسد ىارب عل ومس ردد ياا قري لس لال كس فس دالي ارك قي لي تيباوددوا
 رمل لم هدب انوعجر ل! ونسد تراب كر اوك ول ابك حس ناب زروا. ةس اوم نابلوباكرايم ساي كس بآل ودجر تنك دب ب

 اتاك باد لس لو كب ا ذعرواءدمحم لوقيامم انيش امكيف ىرا ام امكلابت .اتيكل كو. عاف رطل ضود تيس لح

 جر اهتنا ضن لبي تاوامتشو رورغروا توارعور فل هضرغ كلو قب دوب لبلد الواو لام جالت 000- 5 3 حرا 4

 رواد ايام رفة يآ ؟ كهل يلح لول نلاموكن يي دعس داب بترا امج عل حسا روضت” نس بسبب ذو كيري ذنبا نلايب بسس اهئايك

 ابت نيدلا اذهل ابتالوإوو؟دم جاو ايكروا يامر فذ تررظ> ؟ج لات يضف لوك ل #م اكذ نك اكسس كن الاثني
 ءا اع نان مك ليرعم ىلا نر يقنع حرر ىا ىو د فيأ فرص 8: لس ناك لس بباولارواك روض“ .ءاوس ءال وهو نوكا نا
 هج اري آل ب تلاح لكذ رن قتلت ةييسد ليل ندتوكروضتى كج كامي اركمتخ خس امم سرق باب سرت ني قع
 !فانمربكىفب ها تا رفح ترصركل كرب ب آني د كيب تل اغرب لاو ىلوم لوم قي انج 1 03

 نربي يل كس ساي وكت مروكي .اماكذ جس بملك اج كقول ل ايري كت ض آى ما للسما ىديت يكس ؟ لص اسمن ىشي
 للا ذركال لاي جراد نس اكري هس ذاودد كسي التاء هت اترك ايفا و ريط وي لقنتساإ_ ساروا ىو درو يجروا كس كمر
 - تى الركو الوبر مش اكن وب لكون دوت حس لجل قنا لوف روذ ل اج بج لن اكو وليس بج لبي هس تال ج قيد

 توك 0 رك اوم تس ريتك وال لومي لولوو كس تييلوبا ل تل كوب عراق) ؟ ل ول دا زت اصور لروضترطوا



 هامارسأعم [#:١1|ذ8 بهللا. ةروس م ريكو قاع متل نم ابحر يسفناج رواج رن نامل

 هيل مارت نلت مل هبة دد شق الطاليطع قدح مر دك ايدك حس لاقي كيسا ذس لادعإ كس لوم ورش
 ىندروا ئوه اذا مجنلا ل لاا نك ”للاي كس روض زور كيالي ايدك ناب نم دلا ىد#د الطف لولو

 بلك هيلع طلن مهللا .طألمت اع هدي تس نإ ذكي ؟تخاسي ايد لوف رطروضترل بك لوم انكر اكن اك ىل دتف

 تاد لابي لاي التت فس لوول قاوم اع لبجلل دتسار ايكو اورهل_ لس ماشرفسوجتاسس يباب ئيسادعإ لس للا . كبالك نم

 ب لا هس شي دنا اك اعد دب لكيت .لكويكء و ر كت ظافح كينج هس رسل ابك لوبشير كاس لفاق ةس بيلولا لج سس و

 رق بيادكتما دس تس وسر دامك فنا دله للاب أ نلاءاس فرلطوج كس كس لااايك ا يدرك سب و دنب لوقتساكت رظ اه ىف لسا.
 مكاوتتي لاحاكب بلو وو اتت ب اكسس ماع ادعإ لس لك قربت ل اعجب باكا يالا ةزاهيوكيتسدايكأ تاج ابو داتا

 فكايي ايد لاذ فئاو لا # نولاو رس لايخ كس كلك ئراي وا: ناكل و تكس دع ىل ر عوج قاتنور نس وف اسكس ددب
 تكاد لوبا ياو ركاب ولو هادي بت , نعل نس وكول ح ا ل د أحيا

 - يهرب حي واركل بظر قلك ب حش

 لو ب كا تيقن لالي. سة ار قوش لايم لبيان وكي. تهل ىتآ ادي: كدت مل 0

 بيلولاور كنس لّجوم إو لع قايد ناك اي وتس ايك يكن لابي حس لاقيت كى نار وكت اب لاو نس[ نم[ بب سس

 مطور ل لاو روق وأن 'د قمح ادغ لو رورو زاب تدق ىفبارواعس اتاني ل ابكت كلت جت, دوا جاب راهن جتك
 قراورف ل ىلا نع كوبري ب قسى كن عرش ظنا نثل ك ثوجتاب لس ىلا باك بس اترك ادد

 تاي زك ىئاجووظو وردا ايككشس فرو زاك ا 2و تمر لامعا لنا لك تسول ذيب

 ا

 روا ببالوبا لش ىلا .بيسك اهو هل ام هنع ىتغا ام: :اك هوم للاي لشاب هاكر 0

 ىلا تى كاوج . انوع اب دمج ذب ناك 2 ابي اء تعد اي درر م كس ايل يك نترات ماجا اكل ونت ميت نجر دوا لبا كدي

 و ناييا ثنبا قي كح داهم رجل جسر راو ليد رد «جرانف دوا لاكي ب تدادع

 تن كيد صك لك رط لامر ا ىلاك دوا تسل قيس تق وكم فب كس سرك قي ينم ةدتا كس لل
 تلات ر# اورد ىثن ىلا هبي حس بس يكل وق الواكس وكن يد ىلاهت يا روزاك دجى زيا ذس سالك قك

 قع اب ورعب تطاول ايع تسرح بتطسروا شن ينبح لوو دس لاري قومك قر .ايكل وقم الس ردا ليتني د

 الع لبي سا قلتو ىرارلاب لن افك ابج اوما صح اكد الواي لفكر ايم تسد كس آملا كامارو توم لم

 راطنق ليا اق تس لي لور ضار اح نلا كس لن رقد وكس ايي اكر ب ذ ناب ديت قا ات نوم راي لع لول ول نيب ريع ا كس لك ورك

 تسيل زو تدوم ني دك للا بنج بي هم درب لنج ين انجاهق تسب رزروا ىو ايتن هوديتاسسكس لا رك كل هك سس ع

 ايت يل كح خس كوك اشم نب لاعتتس ف طوبا ل ناكل ل تس نسافر اتا لة, اب نس«

 ا ل لوصب كس يرق نا انج !ثيوا را تجي موج حل دباكل 0 دارج راج لايم ايلروا

' 
1 

 رك ا رميا لا تت 8 : 001 ل للا ا لوصتو تس ايو ىف ومي وب 0 56 نسل اك

 مارا هكر ايظا الب نك حرمان كاد دهر را نو كسار كرعوت كس سل د



 هانا تي 1403ه بهللا ١ ةروع ”ءرسبأورإب م4 مت لج نال الجر يضره نانا

 2 تك رة ادايكش داي دع ا لو ف ادوخاجحانلل

 قت لاسدنج. و الوماي وم حف انم ىلا دارت حس. تسك اه وق سمت :دالواشرواهاتآم اكل امري تو هس

 اكتمروك ا. هستا رسما و .دالوا رولي آم اكس لسا لاءاك انمي د تس دم تس دوي حرص اوكف وكن شيت لا فس لوك ردنا هس
 هدول انسوك لا لاول لوم لات تومي بنج مكس نايك وبا تن ءاحا ترضى "تينا لس مارا لد رامات
 كوبا ترضخ ابوي ممر لاجق 7م راعشا وكب لوم لاروضح تسرب ليي دجتإب كح للا لكلب شالح كروضت وج كرهتك
 لوو وكر كدي دوس آيدكس شيدنا كج تس دآي ! ثلا لوس اي. ايكض رع ح_ ركبوا ترجمت ايرف فير تتر وض# ويت ابك

 ذاب كب هوو دس مقا اومايادم انج . لكك لك ستور نس تنين ىلإ 2 وهاك وأ

 كبرت كو ارا ذئاب تعج له لري بحاس يراها سال مهل وإ حس ركبوا ترتر وا لسيد
 ترتب كن سدتتق قو كيا كت نسب آلاققييءاشن_ كلج للاود دكني. كل تؤم لوى راهتف# لوبا! م
 -ايلم اكعتس يد وأول

 دا ف ور لجو ةرو ست هب نمور اقنع فلفل ةلايهتت رت 30و ولالا
 ىف .تايددالو ء د هان وملك س اجابه رهظ ىلع بطحي نالف. ل لا نشك تجوب كس لوم نري ني ديعسر وا لاقل
 تالمك كلر اهكردا ترك ني اب قت ليقول و تك ثوار عب نست و مايك بي ويلز لمع لت ندرك ىلا ريج . اهددسيج
 ل هك دب كلا لية ودك ايلا يارفيزط لابي لس لا كس درك جرف ن تدادع كدت قلل مك 7

 0000 ؟لاجت كل قشر واي لاك ك ثنو ايس ولا دمى ذب ىتراط وب ىل بج كجم

 اروع لاب اوسكس دابر دوا قتاجم اهنا اكسر توا رع سري كسي لسع اكتروس لأ[ : مالك صارخ
 ناميابج < اتكسومركراكت قو ىا باها برحل اب هتنذادقف ايلو ىل داع نم. كوم للون اح اك راو تسب رق زي ليسلس

 لب راد باجي تحال ماعم نيد كنس م يطا لسنا لوسي ز سأل بس دووم لاب تلد 0

 هس لي يكل كث يبل كال كابي كة مبلول وفك يتمم عر لكك يق, ةييسا فس مو يلع فنا لسمفلا لوسر يم الغ بس
 “حسي زج لالف نب لالفداد لرد” عسر ىكئانبا وم مدرس ساروا سكس انياريغ قس لس نام

 .ث 3 4 ٠

 سوت مب .ةدحاوراد ىف بهل ىبا نيبو هنيب هللا عمجيال توجر تبت هروس ءارق نم... :تروسل اضف
 - مك د لال كيدي اسس ببماوباوكل ا ىف اختر ذا كح ديما كن . كت ذب تح ة روس

 حررط ا بن تيل ماقنا ىلاختد فلا حس لون لس نال وبقايا حرر ل. بسهل ىباادي تبت: 00 :لولس فن اين

 - ل ةساهي كير يف! نامياكاد# عراد قي تس تدوس لاازنين ( عر وفرم ) لا تي مانا حس نان نيس نيلوبقمي# ايل



 محارم 74! صالخالاةروس مرسم 41 متن ةدلجم نيل الجرب هروب رت نال اك

 تاي ٌسْمْحَوَأ عبر ا يم : ضالخالا 0
 ها صا هاتوا نع 8

 ميحرلا ٍرمحرلا هللا يسب ٍ

 ُهْنِم ٌلَدَب ٌدَحَأَو َوُه ٌرَّبَح هللاَف «ف دَحآ هللا ّوُه لق َلَرَتَف ِهّبَر ُنَع َمّلَسَو هّيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّىبنلا ٌلِيَس ” ل - 2 ماا ا سرع يع ل ا لع رعي و 7 م
 ٍةَسَناَجُم ٍءاَمِتنإِلْمْلِلَي مل ْماَوَّدلا ىلَع ٌجِئاوَحْلا ىف ُدْوَصَعَمْلا ىأ ربو ادتبم «زذدمصلا هللا ناثربخ وأ - ياو” كوي كا 0 ا 0 هر ةييمو# تو ب 7 ل عر 7
 درع ىيرعو يعج 2ن ا رقش عاصر مج ركب دا ل1 ءةر لاو رطل ومما عمار مو م2 0 رد وودر معد

 © اًرفكب ْقَلعَتم ُهَلَفالْباَمْمَر اًيفاكم ىأ «”للخا اًوفك"ُهَل ْنكَي ْمَلَو ُهَنَع ِثْوُدَحْلا ِءاَمتنإل «موذلوُي ْمْلَو
 5 0 7 رس را ار 2 هل لاما فنا لع و راع هش رار يهاعا رم ع ىلع

 ةَلِصاَفْلَل ةَياَعِر اًهرْبخ ُنَع ُنحَي مسإ وهو د ٌرخاَو ىفنلاب دصقلا طخَم هنال ِهِيِلَع ِمْدَقَو
 - ميترلا نمر ثلا م لبن تءايآ جرايد او لم لاس يندم إي هيلا ضال ةروس

 راكي آ ( قوم لزائ تدوس زيكا مجول قلت بركس بكس مو يلعدللا لصرف ........: جر
 ئراو ماتش جسرا رتبي )جس ذاينب شل( سلا ةرمتاك وهاي لدباك للا دحاروا كو هجرت هللا لش ىلا )جس كيأشلا»»
 ريد كة سوةدت ثيداحهسثلا )ع دالوا كى مونرو( حسمت كف ومن لشتا لوكاك )< دالوا لاش( يس روصقيتوارس

 -( 2 + 2 كت ياعر كت ايل ص اف ايكاينادعب كسرت لاوكد حاحا كس نكيروا جايك درك م دقمالل اح

 وهن تكل اشرف هئواضب ىو ن كيل ب ىلا رف نايب لرسفلبتك شوو . دسحا هللا وه... 5 رو
 لالاتسرورض كدتاع سدي سمكس وهرواع_رث كن المج دحا هللارواكس ارولرسيي تسرجو كاتبا حرر. قلطنم ديز

 توم ىو لش دع او ملول < عر اجاكل الجت افصوورلل و يق كس دحا رواه حاج ماركا تافصوج جس تاذاىما هللاظفاح

 وجوب فصتنخ سم ”تسلكروا حا ذ تلد د فروا بسوج ورواد و هزم تيكر اشمروا زهتو تيم” مزاوللس 2 ارواورعتو بيك روج

 لق اقتل, لش نورف اكلا اهيا اي لق تبلا< دحا هللا وهدفر كل لقرمفإ لش تءارقليا لو تييبولا قس" تافص
 ايكايكاى رازيب اهلنا ع ونمت ل بآل نورفاك ةروسل كوك دم اجان لافت انابانبك لقاظفل لم مدر شا تبت ني دوجوم

 ل ضان ا ترس نزيل بسس انمباطخخزيم ب انغولا اب سنرططي عل سل ايكاراكللولا اقر كل بآل ع تبترواه

 . اع قيد تاكد الل ورسودروا كنا انومو أر وضح و وف لاق كب ديح و
 ممن, قولك حك رو صرصقنؤ خص ضي لوعفم قش لس يلا دوم نش دس لابيي دق نك“ دم . دمدصللا هلل

 ا اهايل ئوجر لع لآ اح فرط كى را ورم ورواد قل لاي وتب لبي لج ظآ قد اهوروا حرم م اقمرنلب



 ماا رسمت اف١11 # صالخالاةروس مسي رس هدب دل مدلج نما اج مسح 5

 و قص لكاو نب نعني واوم قرم لوم نس لوجدت وم لوخد ع 8 هاج صوم د 1

 ىلا .ادمص هيلا دمص ةدمص تر اشرب. رسم مع ب |نب , عش ماكل ونت اه رتم تب , عطر مو وص نو .دمصلا

 رو هرم و ميول قاطو وصقل ب ورك بج لماعم ل آس للا ريل اكطفلا ايكرستق اكس امج ف

 كل لاقك تمض شا بث يكرشلكج دوا ط دفن ناورل ذب سهلا ل تك ابي أل صاروا ل ا
 دكت تلهب لثرا مكرشلا ظفلروا < : طا د لاقل اوس تييرصا بف اظظربايئايالم 0-0 هللا
 لليل ناي ىف لدي حل اراك ظفل حب اجاب تن قل قدتلارواس سئل _ كف البلا وسكاف ست تاما

 رح لكطداب ريبشنو لمي زعارمو» د "ال مكحفط اع ن مرد كس ولت ل « وود ناار ماه

 ا لا اكووج ول بادروا ةجاي لو: ليتل واد الوادكويك سس ليش الوا كسلا كيوتل

 ا ا لوم كش : اعاد الوأ سمر سود تس دب ح تسب قلارواجس بيث شمع ٍ

 4” نس هداك ن كر شبلي ساكس تكي لي ذس اى دلي مل رواوجح ترورض كلغ ارك سلي تاقشلا وا لوم فلق

 نكاوأ 100 كتررطتوا تس هدرب ئكداصار واتس تك ثنا نب اور ع تررطخج ع درو دوري خرط اك تا لايم قاتلا

 .تس ايل يال كل دلي ملحسدبي نس كاطع دل وي مل لع هكا خ ةنسا ذل
 لاو ب نااملاروا حس لوول رفعت مودعتس ىلوم ثداصد الوا وللا لكك مي الو لكى كتلا .دلويملو

 .©س تاذلاب بجاودو لو تلال تت

 تارك اي هك مدمس بو تيجان 0 دحا اوفك هل نكي ملو
 ام لو خب وحلا وفكر وا انك امايانب قرب املس يبيك تكرس جس انلسوم قيل احر حس رتتسيمك ١ وفك دوا
 نوير يارب هاب هس دج ه والعكس للا للسكس تدعو لدتا كسي تكلم لس كايد زك فطع م لول لوبش نا

 ياهي اسس واودوا تر اوفك ف ضطتروا وضم فيت وفك نس انء ب وقال وات سل برد بي نك

 غصت |ينع لع ويم هج ايل ”ايلاإ لا ناآركشملو يان ارح حس 24 نأ ” رروا قو احا بلا ف راعم مانت كرلروص نإ م
0 

 بحاصروا لف أو 0 داينب لدتا قع لبي تدوم ل 6-32 مق ترس اص كم اجا تح 7 ع ىنأوأ نع نا

 -ج قب طاف رصدت اقع " .يلصارص انتم لكي ىج كرولا اج 2 ل رو تروس لا ثان اش
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 تروس م اناكس اهيل ىاجس نايباك لا ديح وف لب تروم ساس تريح ول لب تامبضو د يبت و ............: ثمايك طيار
1 0 

 0 الاب ملي يرلعرذلا لصفلا لوسر فس لوول لير قلي تو ني يلا ربغ حر رح يرد مم اا

 ناو 4 لت تل انل هبسناب كهل كس فراقتتس ل اح اج فراهت ب لطم اك اب بسن لو لارا تروس 1 "اهيا ب

 0 تاياور بيرك بع را قاع ادبك ند دهر لل : ىلا تتح ؟جسح حس نادت اخذي 2000 00

 بعأ ل لس اوبر #0000 تكلااكو وب كج تييادر ل ابع نبا ن ياس اتوب مول: ربل 1

 رم :ل ان تدوس هب لا ؟عس اسيل اتي آذ سبراي آلا تلوضاخ لور هبطحلا ناي يروا فترشا

 المد آت بارون وتش ف ها ماقوا اه نك خ ممرطاو لي تمدخ لكس أ ى دوبي يدلل و تكا تح
 م ا م ل دعشل ل وأ ضنا رأت

5 

 ىادحا هللاوه تب تس نلا! مكس اذ حلوم 1 يد : كس تلا هس ره 0 8 تامل ع



 سات ربت 1/١١3 صالخخالاةروس اسري نإ ملا قف كلاس

 زيتا ركل رعاع فرط لاكي رف يآ ؟ن مت الب لي فرط زج سايس ةا كال يله رول ىل 01100
 كس دوبي لك ب تك لتتم ةد انقل اهشازي لك لوم لذات تروسيب ب لا ؟ حس جس الاي حس ئدن اي حاب ع انب حس سوس ورك يالت
 لاعترقا نس ل نامئابب بآم دياي اتي لية تيفي بس طب رث تسال باردا سعر ضاع ل تمدخ كب 0

 ره اكل م كا ها ويوسع ايل ماع اه حز لموكب الخ بأعج كل ذات نت ارولعضصى

 ؟ خب خر اوال لا ناوكرح كح لكارواهس لإ شح تشارو حس لك يند ف لاا ؟جس يتب انام ايكو ؟دجس اك ىدنإب اح اكج

 كي آدك امج ول خس شارولاوم تصدر ضاح فداك ويم اسبعتدتجت اسكس لا جكس نك الا نابع نبا لوم لذ ان تدوسيب يب للا
 ناد تومي بتي كلا حيره هنيدي و ىبارعل ا فلس ا؟هانع ها تاك

 تاجا يروا الد بأ هلو ل فلكي وعقرم فلج لت يأ ل اوم امرهم جس توج مولماندج لاك حس تاي

 ركنا لص ان دهتاس سدت او ارا قدا رز دهرا ترون للا فس يس ايوب تس نا اراد انت لول ل لاب[ كيا
 قطتي تافصو تاذ كدثلا بج ل مرور لكلاب رك هياتم وادا كم نكح نر ارداشس قروب ارو فس
 ريصااك آس ناو الب ترض” يدي رارسود ىو درج انج ركن متو كيس آس لولو ليل وج لذا تاي[

 8 مم

 -هس ذو امك تروعل /ادج امتى راج دعارع ب ناب ذ كنا اياتعبسج ركنا تبي مركب يسوذ لس فظن

 رج حس تطاسسو كيس آن ايي داروضت” ب اطم تس ار هارباك لسقاظفل ل اهب رطل ورف اك روس م : 4 ور
 دامت ثلا قد ب دارهم قات دايايكراضضتنا قلت سب بر ىتودأ رع وه . دحا هللاوهج ماع باطن

 هس قسةملسس اجي اج تو كاب لج | ردت ل عددا لوا[ اذ برات مس ندرك

 كى دن اح طصدنلا لك ادجاكل 4 0 ارك كايجساكي لاين كرام ل

 ؟عناب تزوج ناي ع

 نا وأ دثلاوو بجرلح رباط ممم دعا كا و ل ام ل_ وحار

 < طبي تقو تقرولوم نسا مث بد قاد قانا ت اال راط ل قدخ عسا لعرلا عنا نقار تح ري كس نا

 ثأب ب لكو ل ىلاج [ب آس بآديلاكتافص مانت مل اتدفلا لش بادتٍ اوم ةس دايك كس ددم لاى ارك اجي وعينك بس
 رم مير وم قل رواق ءوجانكيد بد م اتسن وج هدخذ شدو لوك نكس داس لم تاذ لترك هيس رول اق كح

 ىلومتنرين ليي ناب ىل رعود جس اين يك امعتتس ا حررط لس خفل اك دسح ا لكس ىف اهتدقلا ليل للا وج بل ارب بست رواء يك

 لكل اعتسا كس اوي روكا فصو لكرب نايذ ف وداعك نآ عج تح لوقف تي لمت كرا رج
 مهب ءاطرر طوق نايترظل ينتسا ىلومتمريغ ساعس_.ايك اهتسا اك ايل تاذ ىكرطلا فرصن_# نةرق سبيل
 باتكل ادوا نييرشم لب ليتل ن لولا اكساس ايلا قاده براليكاوو ئثع تضفصض اخ كرا انوم نير وامن 0
 326 وقام مسن كللا كلا.« اي دج. ايك دج بر ام قدك او [ررط سن لصار تفك ت الاسس

 لم ورك اق مجول قير فس لوبا جس لابي فير ىل وك كلما لين ماكس ىتاشنا كم نس اء مكن لج لن لوح اكنلا كس لا
 -؟9 نول راواك ا ؟.عب ثراداكل لوو ؟يس يك ناك اع ايكي سناك اان سرج

 ركل يتبل لا لكد كج ايل آل دعا اففل كب اوجاكت الاومهس داس نا :..........٠٠ تبي دحاوروا تمي دحا كفا
 وراك ارك يكل نص ملوك ادم اكواد لوك ك- لاادتامت اخ لوك يجي حس لئا نكس داشيبب دوا جل حس شيب ادخلي قد



 0اس تم 141٠ الو صالبخال 5 روس مرورا م مقلب نايل اور يفت عررشو لج رت ناك

 لَو (اك حزنك كس تي 0 لركن هاير شاماواتاذل احتل: لك< اسالك

 1000 يل- ساه لوجو بكرم سابا هو كدت وا لات عاش
 تاذ ليا فاص لاي لونا م امن ل رفع اترك وكل دبتوريطت نجس دننا ياك اكد كا ذا تبحو كرش اتلر ترروص

 ماع فيا اند كيا مونيا كلن كيا تررثح قومي ايوه ورق ليا داوخ لو ل كيا 3 سل دعاو د حس دعا تراي رج جس
 0 لري كشكل ساحب[ اروارحاد ىثوأو تربك 500
 ابا. راهقلا دحاولا هللا دحاو هلا ابو بوب لاعتسا ةتفادعاد ل قاتلا ككل انج لع نار نجاتدج ببئر

 قتل ليت فك خرط حرر ل تا لي دج انج لاعتسا كيل كس لزج نا فلي لقد ايل بكم [ادعاو ضي
 9 ا قستلبا تو فرص ل بي دوج و لتوبل ايكا "يكل اعتس لطم انف اكرحاديل_ كس ىترثلا فرصرداكل- < لاعتدل ال لا فالخب
 هس لات اقافرب تييثادعد لل ضتبس لئاتس رثل لوك كس تيت ىلع سنس

 ا دوروا ليث لكون لئاق كس قاد لكل ايو ايكوم در يادض نب رككسروا لول ج دقق س طل ظفل لب ..:....-....: درع ملطاي لف رك
 دعاافلررط اس كراع حس تالاككم انقد# لإ 2 4 دقو ارواددامإب لث ةيهرا رقبتك يا كقاقتاو تنأض تت انك
 ابل نسالك انا رشور يف قلاخوج لوم لوك هوداوش ل تنس ا دوبتمدملا زهتس فيات تح ايكومدد ب ناكر انا

 رئالاب هس لس هور كي دانك كك رك لع ررطح نو كريت فلق رص دمصلا ل تش اندم درووك وج

 لاب نياروا لين يقتل للاكر اوس كيدز للسن ب لق لئاووباءعلعارع نب رفلا دبع تمرح وعسير فلا ديك تمر عوج لوك
 نم رادرسوملا ا رف كي رولكس البارصدووب لكل ع تملك رايد ربو م 5 "0 فرثاتمايسا فيا ادرس اييادكل ب تك ىو

 كس مر وم جر نيس للا بسر وادم: ]اين لسس هنس بسوج هو لج نس اءرف مرج ولا تن زو> سرك روج ل تدم لول فرط

 ركل ص بولطموج 1ث تنل ىدسوم انني اح امك وجر داوم قمر وب لزج لوك ان حس سي صر كزجن هوالشم لاذ لااوقا كرو
 روم لكل لا داع اذه كك هلل رضا رسل _ ال رق فلل لاول ل وردت اصم اي ومين ر ذاك

 لكل هو كيد ننس ناسك ناد ل يقتل بيع كيد نكس نلايح نب لل اقعد واو: ىف آد تن 1 ل وكك يد نكس لأ نب

 شم قيادج هو يدنا دم ةريدم لادذالالاهةجسم لاب ج كيم دارمي نادال ومد فمما مود لوكس تنم

 فرط كس كولر كن تس اررف تتركي اربا دج دش لايك لكن ةسدا مه 7 1س لصف روا مكس لا ودا ءراتطووت ل ماكردا
 ترادرم لوك الاب حس لش لإ كال اراورم لايجب قرم لسا تفل لاك يس يانبك اك رابعا ولا ليك روج لب تاجاح
 1ك ]ذا

 - سرك روجر فرط الش لونجاع

 نير تامس هر ةحيجم ده رك نو هس رق اونو لارط مدت :ريتلعم اح كرم

 الو لكايو فوجال ىذلا دمصلاوهو هودوس يهتنا دق ىذلاوهو جئاوح ىف هيلا دمصب ىذلاوه لجوزع
 لاكن الورككتل_ ساه ضرصتتل_ لس ىدطلا ل كدت رعااظفإ ل ايكو حاد كير حس ليفت سا .ةقلخ دعب ىفابلاوهو برشي
 لور بلطا( ضع ايكايك لاتتساؤرعمرمعلا ل سا < توج لاعنتسا قثكييل_ لس قول توج طفل كر مص نكي ينتاب“
 فان لن لاوز لا حررط رشا قولت كول + تاني الى وزج قدام نك نيد تطول وق ولروا- ع رئاوفلم

 تدايس لكن اروا سى رايتها لع تقول تلح ر حجي زاك لا تو كرب يبو ”الأراج 1



 مانا تي 1461١ صاللخخ اللا روس جم اي م متضادلج» ننال الج ريض عررشورمج ننال
 لرب لاعاد كر انت جاع كقولك ررطىلا_<س لاضادلب سكلى ى ترب ساروا لاضا

 -اهكوعد زري لولباج ناس لا- < قئارصء اكرم قول نا لمي لااكعس تخرب تي ص 1 لاهتدنلاف الغ
 لقد ذوب م تك ودم ءاودأب وج ب ايكوم در كج اكي را رف حررط يا ل تك الاو تكر رايق لمجرد ىلا ريغ ىلوج

 - لسا ليث ناتو فود نا لج تنساه اتؤكدقلا فرط كى ونود نلاروا لل

 روااجول اكل وماشدأي: هللا كانو نرسم : تار وت كي رق ل داب كاد
 نإ نار لوو عرفو لت نان عر رطل اير رو كندا ع عناب كس تيب تيملاج اء زرواس يد لاه كسي

 يي نودع جرطا م لعل ءدالوأءةأيب« داش لش نخل ةساج ساي تعدو ودرع لش كاروا# لو سوم دارفا حس تسب

 وك وتشرف سرع لكم دو الواكس للا اي و قون دبا علا بردفلا تير الباج كا < لودالوا كويت هس نا-جس لوم ل“
 نر ابا درك نال نونا دل دركعتس تلابج لا قبلان لد ناسك ارخوأ تانج روا لاي ىادش
 رارق ياي اكدطلاوكى ست ىلع ناو ل ولارايرمت ادب ل ىلرول اي درار انبي جن قت قفين ىلع ل كارم ي
 لانا للاب حس لس تملا و لدول ساجايلركروضتي لش داي كس تاذ يكيسج لتس بانك لكل سلا كايد

 حرر سم يلا رج < اتيلانب ف“ رق تروس( دعو زار كدا دا لومدالداكس ضع قس لوكى لا قكووررط
 تس لب تءالاوس_هلل_ يجول تس مل يلع شلا صلال وسر 50 كد الوا كى لك ارك ع سور طوفكيسس روت

 آو ناوكشسداداك ايس ثداداكى وكي دوا ؟يس ايلكب سن اكرثلاكاهق قبب لاوس

 وكب تس تل نام وك و زج نارجي ول اج ايكيي رك اك تاروت الباج نا 00 ..:ج كاي تس تالايخشالباجادغ

 و لافتا ,فكاصواءلارشو رفا حد ++ سلك نارا تن د كا اق 1 لذا < ناجم رس زكا لح انام دك وز دا
 ركض رف قت كس لا ررط اس فما تس نسل اقوول نكس اش حررط لس ماب دي - لوب كيش رش لم تادايغا
 نوم كل اع اكفاصوا ل ئادغ هو ف اوم لنجم اكادخ بعجج رواه اتم ىن لجلال ىك قت لكوريا س ىل آمال لس
 الاو وم جيراغ حس ودامدوخرو اوم لاصت ا اكن لا- لوم هدام ورك تس اب انام كيب حس نيل رك رف لس انتو ديا لس سود - كبس اج

 ووجو ىلامسجروا داب كي هودقلا فاعمل سات مال حس سسك فوالوا كل كسلا لب ل ركرايقفا لك كد اذوادجوج كورا

 لاف دارفا كيس اتوب ل لا لس تو ملا وقع رست وم حرراخ قوام لوكس منك لاو لكى لوك نتمكن كارب وم
 ضر الواهل_ كس هلا حررط سا لح 1 لسكس اتم زك نانومادبي دالوا عل كس كر قاب سيك ناا كل للا ل سا
  لاازهن تاذ كرئلاركد وم لأكل وادض زج ىلادكس »لابد داوم اقرا ذاعمدوخ تا ذيهورك اج آم زال كي تس ةسدك

 زوارنا كل ل دئذ قي ملوك ب ضف كذاب قتسكو هت دب و« اجتأ ارتباك اشاباذايعكو سا آمال كي
 م اق نلا- كيس ذا لايجار بسب حس نيل كرف يفتك ادغ ايك ب بس اترلادت راك اد قدح كس تافداذأبا ٠
 لك رتشل ىلع ماعم ساحب كد دلويولوادليبوت نار لام كح ىؤكم ضودعار فاجأ ا! كتاشور فم
 وفى لبي حراك - لج كح من اشم. لاسم كرب ربا ذو نس ًاوفك .دحا ًاوفك هل نكي ميلو_لامهر للاب لكك
 ىلاغ ضرغ_وج حس لايك اوساكد الواي قويت وأ لب فوج لوا كدفلا بحب لب وم ربارما زوج وا تيت فت دوكر ادرك إن نكي 2
 ملاك وجت ل دللي مل كرافت الانا لت لع لونه ارباب اذب.اندجي» لو قلم اقع توصى نك

 - لو ع: ةويمرقن رطبا الكت ييدعا كدشلاحررط لا كري ارب لبي وفك هل نكي مل عذب لي دل وب



 ممارست 74:11" 2 صالبخالاقروس مسح ريو ري م مفلس, نا جرف عروب ننال

 و تارقغم لاذ كح ايئد لن دأب سادرغ كو ل ؟ وج ل لوا رولر ْ لي لس شع قروض“ 00 : مالك ص الغ

 روا لل ةاتول و كلي دن كس نا هل جد نري ءادغ لع لن لهتروم ل هس قدنإي رقي ىو وأ تسرب تب ؟ كش اي ارو

 كس نا تسب ورنب نع اعل تاروت كل دادغ نا ىتي در موش لوي د لوك كس قوت يخل اتييد لدي 1 ودعا بدك ا
 قاسي وا دوبي - ليث تس وم راتوا كس لا نانا با رواه احرلر وبطل بع لكش ىلا ادرك انتي دقن اكن ار قب كح ةس راسو
 سلا دخوكنلا رود لس لايت سيروا هم روت عامل نارام "هت راد قون كس قس امف يادي ل١

 ىو حان اوم راووصنو لعب لاكش ىلا همر وا اخ قت ناب ادي اهب اول دور حرر ىتا_ قوتك اسوا لام ىك ادا اهنا
 ل لاكي بجب صرت لكلا د ب تال اهب انني زل“ 4

 و دثج لس ترروس وب مرتك ليا ساكس زائل رقي داق زالانرجما ليث لون اكتم ا! وس هس ملا ةاقاو لت
 ناي للم تافصوكت ا ذاك ل ارواججس 2533 اتا روصن ار شم نوح ءايذ ,ركج عثر , 1و ياك كتلا ل 00

 رج لايغات انفع نبي رقم رسمنا قاب بست نإ رس رس رايد وجو نإب لكل يأ- لإن كس رطل ةاريح ول نب رم د ل

 اك دبعن كايا ى ا اوم ليث مصلوراكنلا تناهتسالا ل نراك دايك هموررم بس: لا لم دحا ظفل: ت تدايعلا ىف نا 0

 دلوي مسل روابي لولاو نسا. دالواهكسدقلا لش دلي ملط اي“ لم دمصملا نومك نيعتسن بكا دوا ليث دعا فا ناوم
 تلاي حس ل وب وولوصرملا روا ني وولوم بسر لكتربك ننس 2 اور رمل تيب ءولاوكحشج روا ناسا جي نت ايكو درب لولو ول نا يم

 ل ل ل دج رون سيلا [تس اوفك هل نكي ملروا_ اع بانا, ثداحو اشو هت

 امو هللا لوسر اي ليق تبجو لاقف اهارقي الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس- 0000 :تروس اس

 اياك امج د - قوم باول ايامرف ان تن ذب تروي ضو مريع لا لصرف .ةنجلا هل تبجو لاق تبجو

 هنا ل

 ٍِ دحا هللا وه لقا مل نار نار سس دل 9- ارت اوررل ان رضابب كيو ىلاحم كان مل يعمل اصر للوعي

 3 رب ىو ب ايياوورلوج ول حس لاو وخكايارف ذس يسآ نايك رك اك ا حس روصت ل ءاتقر كس كلا ل قاد - لج حرك

 ل ا < لكن ايب تمص لكن تر لتدج لب سال ابك نس لوبن نايك امج ون ؟ لن
 .هبحي 'ىلاعت هللا نا هو ربخا_ اا رف لولاو سكت اكفنا اؤتسإ

 لوك - را دحا هللا وه لق لتي لت تعلررب هد ك ةدكاعم - زاف لل اقرت راصنا كيال م سا. رفألا تر زمج_ع

 قع ذب لايك وفود دوم - تسلب كيا 1 تس و2 كيك 1. ايل ارتكاب نلا فس لوول تسب تدوسراا

 قلل كن اكول نكي ؟ ل ؟ل ور زوق تم اءاشرو- لؤاص ذي ذامن ل وتاج م اناسزومج لتس ا شرا أبو باوج ل ىراصنار وب

 0 لح |سكس روضت ياعم راكرخ كح تسل تني كاني ماكرو
 يأ اهلك لوما ؟يلودامآ نس 2 لوي تجذب لح تدوس للا ل تعلرب لي اج نايك" م ذل 00 1

 كس احتسب ت معاقل أ ملم راع تا ىف للشك 'رروض“ .ةنجلا كلخدا اهايا كبح امرت تكتب حل 00

 نك ذر فوجه ايل 7 بت نارا جركل جازم ل اج نيا ملا سا 0 كاب لع لول
 دا ةماعلا كسل اع اناقة وعن

 جس لتثب عراونا قديح ولي قراعمودت تعدو واب ل لوهران تروس .دحا هللا وه لق 1 مر :لولسيفت اليا



 ا اس سل هاجرت 144. قلفلا ةروس "دما هلع مت رلصم ني اجر يسفر روم تناك
 د0

 ش 5 ع مخلد

 َتاَيا ٌسمح ةّيِنَدَمْوَأ ةَيحَم قلفلا ةّروَس

 رقع دش اوتو و هلشو مناع للا رْلَص ّيينلا ىِدوُهَيْلا ُديبَل رَكَس اَملاَهَدُعَب ىيلاو هذه ٌتلْزَن
 يم ولو م ل لال اوما وروح رقما 5 2 م ا ا ا نيب و اع ف نحف

 ٌناحف نيتروسلاب ذوعتلاب رِماَو َملَسَو ِهِيأَع هللا ىَلَص ِهْيَدَي َنْيَب رضخاف ِهْلَحَمِبَو كِلَذي هللا ُهَمْلَعَأَف ةَدَمْع

 لاَقُع ْنِم طشن اًمناك ماقو اهلك دقعلا تلخنإ ىتح ةفح َدَجَوَو ةذقع تلخناامهنم ةياارق املك ةءوما م هع الش سن يل لش ترم طار 28 اع ماطما # لللا هنا اق وب دوف اها هولا ا دفا ل

 0 حببصلا 7 0 ارق يف 0 مع ياه د 1 ه0 8 2 5 7 ً
 رك ماس عا

 يت خا ىاهلوعت يبل وقل ىف كلت باشا 52 تاغ

 ماس ريع ير ا : لا ٌلاَقَو قير رْيَغ نِم ُهَلوُقَت ٍءْيَشِب

 ٌركِذَو َمَلَس هيلع هللا ىَلَص ينل يِدِساَحْلا ٍدْوُهَيْلا نِم روك ْذَمْلا ٍدْيَلَك ٌهاَضَنْقْمِب ُلِمْعَو هَذَسَح ٌرَهظَأ
 اًهّرَش ٍةّدِشِل ِهِدْعَب َقَلَحاَم اَهَل لماشلا ةثالثلا

 - لوم لان تذو لأ قرع لس لادوا تدوسيب - ل تايآ عراي لم لمس نير داي ميلك قلف روم ٠٠ ير
 ساروارتك اوكي نآس ىلاتفلا_دكاكذ لن رك رايك ب تاليا داي درك هداج ب مل راسا لسعر كن 2 قدؤبب ى ريل كح
 وك ركل صاح واثي هل رذ كس ناتروم لوفود ناكر وضطتروا نت رضاع لة اسكس ب لزج هو بت-يداررفربشاب سماع
 راب نخلي لك تعب كب ردا ىلا لحب 3 وأ كح ذب تي آليا تح لع لاقروس ل وفود نلا يأ ب مدب ين انج ايكيا رف
 ل مانب سب ع دم طك الراي ْ اة لج
 يفكر يغايوم فلكم ناوبحواوخ) رش قلقا كبك ل ومان [هانب ليك كيك بأ .ميحرلا نهسح رسلا هللا مس
 ب اه بنش دل اص |, احم قرد لا بج تار نس )تاع امي هو بج حرس تنار قره مارد ( نزع ورك مز تادامج

 راك زر هكيرلددلاب ليث كلش سدود ج3 تر 21 ( لكوكب ثا كل وي ركوداج ) لولا ودك و ومي رك ذي ري لومركر وا( ساو

 2 و سر شل دساعروا( لايكذإ روك ديل :بت ابقي كاب لة قر - + قري 0

 هتان ملي عنا لصوت ةس وة رباع لال لول دوبي مساح : تشن دل نبال 8 1 ماظل رص 0)

 ( < ايكركذ لنا لي دعبول اس لس ل صوري قطا لا زج لو رواايك

١ 
7 

 ّى
 سم



 هاري [ 1| لذ قلفلاةروم محرسأو ري م . مترج ند اجر يلح ررشومسمج ننام

 ىلا نيتؤ وعموكن روس ل وذوو لمان ةروسروا قلشور وس_ لبن لس مل وج واب تل ذ وعت رضا لك حما ىلا وب“

 < ذوثاب هس للا قي وت مما قرف نتن وحل ع ناك ثيل
 كسلا ة دوج و ركاب وكمدع الكوك جس انك يتاح: : قراطاال لا لوعفم ل مث نشجب قرف مت قلق .قفلا

 - أ دلك لصر ى 0 وج قااطا قلم ىو زج نإ صرب تا هرانو بل د 7وروا سى راحمرع

 تاردوا هس اناجومر يخل ب تالاحول ل تويك عيب سو 6 رش نب
 حرك وسر ظنه اك لا ب اول 1 تهت نورت نوط :روا< لاجوم لب ديتل م ترسو عكر ون تشن كى رات
 روؤ قسجاردتااكتاراوم ياه ربملاعرك سس هراشا ل لا زينب يلو ممومض كيا اكتماايق عري وك لن تكل اهلا
 < انتكر تفاطل هدإي ذ لم كبس انته لس (ماسرمو» برادا هس قرد ىكل فو فذ س كساد تاي هايود < قل

 تل تبع 6 انا تح صل مو

 00 00 رمالاو قلخلا هل الا" قطلاعرما ملاع نت سيمو كلاي 5 0 ٠
 رولر كت ب تاتو ىذا وجرت كيتا اك ابج لك شما هاما كرش غل اعتلال نلاشنو م٠

 رص كار 2 لع هيض ( ىلإ نام لب اند: كلب كرب ذروا قرح اكل بن اتم قرش ا لص ىرعس
3 5 

 قسخيز_ ضتاروا قلي ذي طولك آس لّووسن 1 نيعلا تقسغ- لن كس فرك وام التما قش نسخ .قساغ رش نم

 -<س دارم نوم كير اتت اكتاد لابي تمروص مب 1 ل لس نب ملك ىف“ كس نييعملا قسغ- لإن ل كس نااليس ف كس
 - لإ تك اريعدنا ب وانك هاج لك رنا ردنا كس: ريم لا لإ رياك كس بقل ٠ بقو اذا

 ايو راوشب كي يفر اك ارواهساتوههدايز نصت ل مش ارك ل لا يسن ى رنات اررعيل قلخام
 هدحس سا رواهنساجاج ومب في راتدعإ ل فوك ايلدارمدت اح حس سان ف لطول ليوالا ئفخا ليللا- ويش

 تروا نوح فاك روس ول حوف قاما عع اقع 7 بد لوم للاخ تسد 7 لو قط ورم لكم زج
 - تاين دعم : يب لام كف دم للاخ

 ناين ركوداج 9ع اجانا. كك ثن مكر وا حررط كم الع شافت_لئدارم لوف سا تائافن .تشقتلا رش نمو
 قت انين تائافن رواوج ل اش للكوكب لب ل كيوت و ثفن_- ل لاك لن ركركك كوت امج ع لونك ج تلو دار

 -<س ايل ايريس ثنو غم ذب لب لو ضو لوطل نا يوكل نإ تلح وموارم

 -لش كس رك تس سك ةدقع دقع

 سووا ثا. رود نجم سلوا شت شاد رش ادد

 يار - < لكلا ىلانم ناج 7[ اكتان اصقفو لضارعاو ثداوتروا سجس ليث انمكس لامك عامر (رثااكركري مو ريلعفلا
 آم تروص كن ونجدصقماكن الكوك هك جس لم ا هددت تسكت مازن دجروك يرض فاك احلم منال يس
 ركل شمت زغيكس لودرعوجب ترو امرك ثيل نم ل“ 'دقعلا ىف تشفن' هك لل روا- < طلغ مازلاوو روان انومر وك أك

 لاهنت اني دام ولو ركرك ا كوس ذوخاب حس هدقع ثفن- لو قي داني ماك ان لي هس ادا كيسا تى ذاس مليح قيادوا لين قيد
 -ك دساعو قارب فالس لدم كالا يرش فنرب كم لس ل تاس كفر ح ”وره/ت اثافنروا اجو ل اب” اعلا

 < هدايزعتس بس ناصتت كرص 1س ل_ لاا شيم ادحب قل يرش ةيح 3 باح وشوفو



 هارت 4 قلغلاةروس مسوربوراب 8 1 متم ولج, نا الجر يفت يرسم تلا

 * مومررضاكر حت دفو ى اوووي كال لاديق ك دسح اذار واع اهاج علك اصتف اكدسح قول هريغو لور وف اجلب لاكن ناسا
 روانروا هس اتبر انفك ل كك دحر كس تدوصمب نات اكدساعدنرو كل كي يشن كس نا دسا ركب دس

 : - ل تسد ةساتسك ورولاج سر مدد#ج ل ةك دمدارم كرا اه حس رساع رواج جر تكسر رطل

 رواه لد هاب حس ساروا لك وي ثلا ل ناس اوم ركل اكتامبس نيج روط قريب” كو ةروس وول مم مم :تايآ اير

 -<س ايا صكر نيم ؤ وعمم ناكل روس ل وفود نا لس لا لإ م لوم لذات ىتدمتاس كيا ضروس ل وو دري كس ل ليات فولو
 للا للا لع لاط بس لف كلا كل لقدوم لاو متجر تبعات ىن قس هس سدد كيأ يكن يطع نا
 م ص تروم رموددوا جايك يل ذاهتسا حس تبارمضو و ايند- ليث تايآ عري كن تدوس لي لي لوم تهالوخأ

 0 ملول كوي رشلادوا ذاعتسا دور اق حرر لا < نايباكد ذاعتسا تس لوى د- لو تايآدج

 لرتابع نبا تررطخ_ لو لكل تروس وذو بكل ين هتك لاي نعد باج طع رم رك رعب لح رفح ١١١ :ىلوزن ناش
 لا راع نر يقك يانج جس اكسب لد. ةس نا لوق كة داق رز نئباروا تهياود قرسود كن لا رس بم لك تيب اود كيا
 ريملةليلا تلزتا تايارت تملا مك ياي رفعت جب زور كيا نس ملك يللا لسفلا لوس كجم ىلوم يم اتى ىلا قس تاو
 كا ابر + (ناما ع مد 2 راوي رحاج يدلانماا ل مانلا برب ذوعا قلغلا برب ذوعا نهلثم
 تاياور كتب لش لاعملا حروررؤار ضرو حررط اس اتوب مولخشيس نيب ل كادوف لبث تايادر هدركن ايب كلان دادالا
 ضرمري بآهتس اك ل” اهايكوداج يوفي ترضخ فس ويدل ادا ىددبي يحاك جاي اين اي لش لت نيكل
 ذ_ روض غنج قى دال قبل لدداج قدي د ذبدكب 1 وب لات تروس لوفو درب بت_ لقت ش راع تيفيكىاك

 رف تواطحول وقروس نا للصرتب ترطح_ لبو دار لب [ زج هريأو تنات مليح « و اىبتجبر كح د تاايادب ول اصور غو لك ترج
 كبك ايكن ايي حس الاوت قدفاو هس عسا - ايكوم لذ يللا ا اكدداج قس نك لاي 0 للا كك ناروا ةساج

 ١ اج اهل م تمروص كن رك توك ول وق ووو نلا نيم ج كل هوك ةةروسنلا لك ذ#.ةينيع نب نايفسبل_- ا .تاداك

 قه م د لش محب هير وا توتر للي لور وز تشل كر 0 نوبت لوم لان تنقو لا نيت وعم للكاتب اس نك
 لس لؤروس نار رك آد نانا لير ىلا ماكر نايك ايكداجري روض ونش أب ناذوطكس تلات دوبي دوا نرش نيم
 الة اجابك انو لان لدي رة تلا عسر ع لونغ ناشر وا اوبك ون لصاروا لوالي لكتعارب كد ب

 لب ملا اج ةوحس حرا ربك تررط>كهعس ايآ ب تاياورورعتن كيس حاعابكس لن داب لس نين ز وعم لاكش ذب كيا 5 ش

 كيد اتايدرك نراك وم نلا حس فخ سا فس لادا كت نساء ل تروس ىل رتل قروس نا هورس لإ ا ايسردقلا
 يك 0 واروضت لي د ل للبر اش ل نار قر وم ل فورس لؤي لت زج اكن رج ةاطن لزج هددت نأ اك تس رف
 كت تعذب شلل روم نلا ل زارفو مك اتم م ولحم” ب حس تاياور ل كح

 مكلامج ا بوثوكت ابشرك مكي سس لوبناروا ال دقوم بس وخ اكل وارسو ذرب دك ولاو فس كت فل اذخ كن آر قر وا مالا
 .مولعت ب ؟4 لو:يس فس اضاد فيك يكلم نآرقمولعم ليد قالا بحب نت وعم اعتس يلاسردقلا ليي بج

 ميجا كدقاو ىلا ل باو لس لا ونور يو لايع ىتاتروا ل اذفاب ركبوا ىلا يئن فكس فير كن آر قد ذاب ذوحن لام
 وك و زجج ىن الكويلات يك بك نر ددوكن لا لي فص يس ا تبا - منح ادركت توا رق كن تو وحمل وهسم نب ءا ترحل ج تسل
 ةوعس نادك 3 لال لارماظب يجلب رك ؟تدذ روض رزاحا ىل فرك ع يرد ل نت تحك ردد لع نآرق



 هاحارسك تع اا ذه قلفلاو روم مسء بو 1 37 مت ةرلجم نال اج ريف و 3

 نال نكاد سرعه قا قرار ماا قربان م اخ نيام الع. وود ماع للي خا تن. ام ليت و ت حتر وس ىف رون يخت نعم

 مت قروب ةوعس نبا عسر ظل ققن كح تارظغح نايل نا وب ىلا تناب لكلا لوك سوس ناكر زا

 راك اكن ىلحس سار ضن 07 كس وكس تاياور دن أيس تعب ون ىكىتد ب اوج كوت لاكش لوك نلا- نيو لايذ
 تحال م ردي را ظفاحرل اج يريح لوقا ثم طس كس ب اوج لس لاكتتا ا هس لاترد

 لونك نتن حس ري ىلا فش راد كي احتشم امتد انج - لت ديع اح كل قت الس سا يك ىو تن نا اخ نسور

 ترايغربعش 0 يقرأ نو باولوو مب للم ن نلا_ أى داوم زارع الس! مسارب روط كد اتم

 لاا قووخس سول نسا ديب قيد لم روس ل وأو وري لع لاس رامتب اهي نا ارق نس ا

 تباثيب تس تاياورونتسروا حج تبيابتر لل 2 ا ل اتندس مرام مار لج ىلا

 ْ ىكلتروم لا هنروا-تس ل ايرث تيار هم ل نع دي ل رمددروا عساي لش ذاك زوخ ل م“ 0 يلم رقلا 2 تمل 0

 ىلا ركل ورعد نس ب !ح ب لا تير

 هيل قا لسفلا لوسر ني مك“ "لوي اكؤوعس با ارد وس ؟ لوي ىلو- قولف ي رخ آو ةوحس نا ترتكب يب: يئ ور ني
 ملي + [رقمولعوج حس تمياور ىكبسحكن يلا تير ياس كس لو دس ريتعم ىلا بي رك قوت حرررط لا ب آلت ايل ايد مكمل
 ايل لاو دعس يلا ترحل نال هينا اي ع ل م تكد تي زاتم لي ب سكس م يهل فال

 52 نتالحا نا ان لوضع لئن اك دسن نبا نأ لع تلا ايبا وع ع وربع لاي حب

 حررطىا يت ل نا لقابك كف ل # لقايك ابله ل ارفف نوط اق يرسم يطل لص لور وي زات
 كن لذ هي هللا لوسر كل وم اني د تاب لي د لل كس لقت افلا كس ىلا ترطخ ل ا مارا اخ تاروت حرر 0

 ذوم» لق لوباروا_ اهتابكى ناسيا قس يال لا اتاك قلفلا برب ذوعا لق بكف مالسلا يلع لم جاكت

 ع امد اور كر ص لا بذر طرس ب تك طوال زج دايك تف باراك ساسلا برسب
 وك روضت 0 لوب لوم ىلع أو 77 لقانا ل لل ةئروس لولو ولو وسمو نبا ترتيب نام نع اماكن دي

 نونا رار لاوس كم ا 0 لا تكرطح لا وج لد وسو هلو تلت نوب الا ان

 لوأور كا لي نوماتبك لقىكض ل ساقتاب لق لارج تررطح ل كوت ليد الت ف روض ايلركح إي روس روض
 كح دنبإي كح هذ اهناب ل ظافلا ل 0 ومالك لك اي بم تب اخري زطيحارص ولحس سس وج لرش عروش ننعم

 نير اا بايك دوك يلع جلا لص روض قربت مكر نك ريح كا اتالم مت وك يسأل ظافلا
 اوم ملكي ضكر رك نر كك ب وارق فلك كس ليالى ا كيس سودا ارك يوزارق كر ازرق زوارنا اج

 0 ارق ارا تايكايد مكس اك ل نس يسرك ابهو فرضي راايقاسوأا لفافة ل ص زد

 مكس يدداكس ا سلوك ةاحتسار ولا دوك اذوحس نبارك ادق ان ار وضتج اب ىو ليف اهصروبمج ٍ سمع اهاح ايل

 ةقسحم ىل اييككب التناك و نارفلا ١ 0 ناك ها كي لب نايل ادرج لفيف تقي كفو

 امهب ذوعي و ىقري ناك مالدسل ؛! و ةايلصلا هيلع ىبنل نكلو نيملغلا بر مالك د نم امه ءامسلا نم ناتلزن نم مهلا ل دوقي

 وك دوعسم نبا ركني مل- روك رب _ ينحصملا ىف امهبتكي ملف هنم اسيوا نارقلا نم امهنا هيلع هبشاف

 ىبنلا ناك نا ايلا ا تحولا يايخنالا) نكري ناك هناق فحصملا ى ىف امهتاس ا ركنا امنا ونا رقلا :مامهنت

 نكي من ل كح لألف كس ملاعروا كيا ظفاح -ندالا هغلبي مل هناك و هيف هتباتك ىف نذا ملس و هينع هللا لص



 ماا رس 1118 هن قلفلا روس مس 0 م مت ملص. نا الج هريس رود رتل

 لا هم امهتافص نم هتفص ىف ناك امناو اهتينارق ىف هريغ عمم د دعسم نبا فالتخا
 ومجمو نظلل ديفملا داحالاب ىورم ناآرقلاروس ضعب ىف ةباحصلا فالتعا ناد يب فذاو“ حرث قوت

 5 نا مث هيلا تفتلي اممم داح الا كنتف هتلباشم ىف نظلا لحمضي ىذلا ن ريق كيفما يفاوشاع نق لاوشنم نارقلا

 الا دح ةغالبلا ىف هغولب ىفالو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هلوزن ىف اوفلتخخي مل مهن' انمق ركذ اميف مهقالتخا
 هنا لامتحاب بيجا ود ليث تس رفرج نا قفا _هددصب نحن اميف رضي ال كلذو نآرقلا نم هن وك درحم ىف لب زاجع

 حور بحاص خلا ئلاعت هللا نوعب ةدقعلا تلحناف دوعسم نبا دنع رتاوتي مل نك <ل دوعسم نيارصع ىفارتاوتم ناك

 ىكللذ نع عججر دوعسم نبا ل اعف ء- لأ م تك ئتاعملا

 - جس ادب مار وظن ودي ذيك لكل نجس صح كيا كمي كك لقاففل .قلفلا برب ذوعا لق :٠٠٠.٠ ...:4 رش
 كت لابج د لج بط ف نم انت تس طم قالك بآرك ل روض بط نكاد 1 قت للم ني و وعم حر رط لن ورفاك ةروس
 لف ةساج لأ (هانب لكل شعرس الاد هللسإب هسرسود-انب اج هاني دوت سابك فيا ل اجا نيتك لا ع قلص كنس امها
 -[ل يجب دوف حس ترم جس اندم ضن نوومالاو نجس ايهاب د- اناا راع قات كي و ل فوغ

 <( كيك نقي 9 ىلع سس داب كس ل م الوم وال را -الاو سر أير لنج نع اد ىلريت,

 قا نرسم نناقش باسم امدج جس لدت ودم“ 200 م 0 | لس هان

 مرطب لي ل اهسدد م قرصمها-جس قيد سروتاطك روزلم ل هدايا احس تش ضئيل

 نا راب ب لاح ا قف كس لوزتج لاسر ناصر ا ل زعم ىل ورع ىل الخا. قدام ىف ل - 1

 ىلابج ل ثيدعن نأ. لق لت ظاقت ىو هادو ع نوب هَل طالبي كس لس تاارواروات نار ت تانك قولا لاح

 هداني تعدوأ؛ اوسلس لاعت شاك ل 0 ضاقت اكريح رداع رصد كداب كم ..دارمس نكادتاب' ”رل ذاك هداني .تلاقذلا

 قاد ني تركع روجر فرط كت بابسا دامو كل لا سكوت لاقل ئوج ل قس عطا هو اعد لي هدا اج 01
 تافآم انني ناؤصركر ين تس ركب طوني حس لو زبج نا وول لا لا كم اور تدب احوكل ذا دقو د تانج فولو ديقكرب خرط
 هات اودا تال ارواه حرك روجر فرط وك تدثلا فر تلك لرد اةواروخو هر هس روجر لات يلو

 قلف كل وك < قرد انلا: 5 ةديهسركذ اهي لك دات كت اددارمس قف تيرفكا لكني نأ. :شاكن ولت

 لاعتسا لب ىف المت حابصالا قلاف دج قرسود لب يركن آر ق_جساح آت ركب ل سر عرولط ل ب يف ملااعتس اك حبصلا
 مارحت انج - ب قلك ركذ اهي وأو تج كت ىلو نين م لومار قل زج ىف لع اينو لو 0

 ا نإ ةسدعسآرب حدا راي - ني قلك رك اه وك و ذاب تناناويحم انقد سل قاف لوك يا رك اجي اكن ردا ةيسا تاج
 ككاو ودرباكت اراك دوك لو حر رط قا لين تنم لس رك لون ع ذإي لد ذاهب نتن مارق م
 نكس نفر امه اقف اقت اتناك بايك لاف ارك اجي و سنت رب 5 كيا لعيب كك نلمس آو ناي زك كيس توج رادو
 لا ل كه اس تيمومرلا ف عم حرلفروب لوم اناا لكل كس ب لس اك اكو ب بل طم ف 0 كس مسخ را

 هدا ذل كس لو ابنالاكت يب هر تفصح اب كس للا تاذما ل ابي لوم انيل هاني يك برر كس قولكم انقل كوم ب باطم

 -جس انام مولع بس انمروا لو ذو



 اجار 1-1411 قلفلاةروس مصرس راي مس متفةرلو, نال الج ريبفت س3

 ' رنج شورت ا لوماتباحدانب تقدب قولكم ٠#" قلخخ اه رش نم : صرخ لاا ماقلت
 ع نكسافرط و تضل 200 قكىكف رطبا ونت كسلا اريبدكق ولكي لقا لإ طظاحل لباقي ام
 ار ف هللاوج لوم اماني سرك لوز كاد 1010 لذ كساره هس طا لوم اتباه هاني تسدورش ناك انرف يي

 بلا جس انو ل كس ب تح رمت ماكر جاك ادلب - يك ئديب ل رشق ولى لن هللا اوم مولتسس اسيل
 قم اما ضتبروا تناقاوا لحس نلا؛ ىر إ تولت كق يلقن ارا ج كلاريبي ل اذ لا فاصوادج ردنا كس تاقولك
 - لإؤ س وجر مطلي لما راسم ب ليج اوم ترش كل رك ديب كرش سفن ىف تس دابنقلا ىلا لج جس اتم انو رشف ا حس تاق
 ك تاقولم اتم سب ماعد رك ورقفر دك ب سرسدد بس لك اان سرشرب كس تف[ سوس قايد شل

 ىلإ ل قاف ةروسركؤانح كل ام دأب .يروط للاخ حس رورشعبل ادنج لع سرقت دحب ناي لكل داني ى ادخ حرت

 لي سرق ناقد تب هدا اعقاب لانغح نت كا كلاود هبال كش حا 1ك مروسروا نولمج

 خمرا تاجا قايل قلو لس نا لع ني هزاتسازور 2 شرعنا ناوزرت ل 6 سر اح وج حن كل تفر

 باقم قولو كدعإ ك هاني كى اذبل هس فقفاو تس بس تايم[ اخ نكي تن اج لال كلاب مت لين ف تي ارورشسس
 2 ه انرم لاعتسا يل كس ملاو فيت واررضو ناصتنكس تنم لاهج ظفلاكرشبكي كت دج بس ل تتفاط لك
 ؛د فيك لوح نا تتولا لح رك را د ثع اياك رضو فيل اج بس اتوب لاعتسا يل
 نر يف ارم رول ىتاتاكن ا ايضا نكي دم اتوم لأم عفن قا تذل لوم انك شمر
 كس نا بلطم اهل ا هاني حس نا ل لكس وج عت اووج بس لف يكرم و لم دك ا هاني ربك لي دج يكس لين اج ةمومفم
 < اعرسا ىو احبس نا لب-ةسوم ليلاول# اونا ناقل نس[ كك شو ورواي < .انركاعد كريفد

 بادعإ ل لوجان تدور مرج كس تاقولقم نت .بقو اذا قساغ رش نهو 0 6 :هاج ب تس دور للاخ نا

 - 2 قاراب كنت دك داب حرش تاقولك فثبيروط لا
 ب سوم لاو قس بقوروا ليلا قسغ ىلا سمشلا كاولدل ةولصلا مقا_ لل كي راج وا وخلل قساغ

 را فيزلرواتنرانو ل لو ظل تار وكرؤاو لوجو ب ن5 ارم امو مئارج رثكالكوج - لن كس ف ام ةسايج
 روض ل لوب ل ىك راح كت ماد كل ايئاورد كى نلوخبشروا قدام امي لف تسع تكرتكى تتار كل اوذسا

 رولان حس دورشم ارق نلال او نوم ل كرات كت ار ضن ل لوم لف ع ريع دلال تتار و راسل لك

 هديل رب حاص كه دجس تبسانم فيطلب لم تكا اب كب راح رولر ثا تار قرت 0

 5 نايلير اج كن طب هرباظر وا انكسوجدارم كب ذآ بور اب نارك اكد اه - لبن تس اج يس وك تار هرمي هرك_لبت
 هداج هر اعتسار وطب ليل اب كيد ننس نير غنم ار تانغفن . .دقعلا ىف تئفنلا رش نموت 0 نايس كا ردا لاب م

 لع لمت نسا لج لي ساب تك وكبر ساروا يسد هر هس دوذ كلو داج وكول جساتوج لامتسا ل سل اوةسأ

 يس للخع_دقاو كس هداج تساروارباك تاع هرقلليا بع لج نمت زوعم_ قى اا تسر نورا واعإي لوراوداج

 - امتي طحت اسس مل ةريلعدقلا تيرضك او

 ندب م اح هبيش لا نك ءيرودرم نبا ءرعس نبأ« لارج اني ىدييت» لا زر دبا ماا« نبا« نان مس: داخب
 رتروف اجب تاور يأ كيا دودج كاس اهكرك وكت اياود كوداج ري روضتسس لورنس شكر وا ف لطي ا نإ ور
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 هاجرت يب 1411١ قلغلاةروع ٠.6 رسو ديب ملا ْ متفترلص نال الجر ييضتحررشو مج تنل

 همم كلبيبطللالا اسال ل تاياوروج تن ايصفتك ارواب اومايوأدع راو نوم انا ناي ل دعاو
 1 مه نكس اح ايل بق م لب سر روص كر جقاو طول رع

 500000 ا ا :بتاد# اكتم اضازتعا لل سلس مس ريقاو ل وداج كس روت

 2ك كنود ع ل اج ىل نان دكا تاياور وبركه هس ايك ارتتكا ف لودنيٍ تلق س
 .ادغلث ا قلاع تاىبلخت كس اروا ؟ كرم اياولبكاي ايل ايلى توزع دداج لذ نيف زب[ ع لمة سوم ا اكوداج

 كتل مابك دك كي ترعب لس ثل نا اوك تاب شاك ج تكف راج نياؤلب ؟ ساكس هداج قدا لتس فرط

 اكناروأ جس اب ادتشرف لاي كس سامة جالوت 1 اسك أرب ساكو كس توباك ده ذك قددداج
 دود ذكيا ىف كنس ايك تيكن ايي مالا اك مدافك قل ممر آرت لا 7 مداصتنس ديب آر تساياود يكس كي لالدتا

 لركوب رمق ماذا سدا نا داع .اروحسم ًالجر الا نوعبتت نا نوملاظلا لوقي_هرلش لدرتج كى ااذبا- لإ
 00 "اكوداج ب ىف : قلو (س

 ا © تبافعس لاء ابش قر انه او اكدداج اياك اج اكيد ي لكي حس بسر كيس قدورش ل نيف ل تم لا

 تيا ردي وجل اج احلي ددعإ ل لا ؟ نك يدع روان ايكون اه اوم را روا ؟ 00 100
 ؟ ياي نش تس ومدراو تاضا رتكا كك كن ب ساه تبان /

 قاضي ذل 2 رات قب اطهكح تاسكزعروا تالاف يا هس لوبناك لوك تساي كتم الو نيد
 لكسس اب شارو ا داب فل 0 انتي ب لب ترروصٍ كت اعتقاد كب جدك - كيل 000
 دهس ان 1م سا ررط سس ومر و درل منار فاكن ا قل 12 انس نا لولا لا نادك أيل

 هي ءاني لاول ف ل و مح ار عر انرثكروار يتم تمب هناتساي كيرلا ابا
 راح رتب كسا مروا لع فوم ايفور لسيف ل الف ل الف كيد نس لا هس تمل نام امك سدرك ركنا 6 عقدت

 مالا اجلس لابغركلل ةاعانراا ذايب عطول كارل وس زك تاعاق/لادعجي حل
 دات لا يكروا حس اتم تب شايك اولا ىف ساكس درج رواد ناهس تيثيح ى رراتال ًاتداتل جس اجاني

 رثااكوداج رزقي رلى ح قاب يثيح ىكرر كت ابج ..: حس لاف الغ كس تان ثا اكوداج ري روضت

 كسا ايك بن سباع م قكردتقاو جر اح لوكا 1101011 520
 هور اوه قرشا كاب بك اروا- / وعلل باع لعام ب ع قشنلالا قى تاهئاوروا تاياور_<س

 الث ب داب كأي لوب سوكر ول يوك قلى أ رم نازي جات اح ننس دايك تيدي كحال
 نا نك فلا 1 2 اريطم جراوو ا هت انو ايكى يو الرا ودك ايل لين 0
 لكي مانيب داق انوماعي 3 لي حدود كك ببني يرطب اكو كي وب كل لك نب
 -< قدر الايك ميل اكسو لكل وي 00 7

 ليي لش تيياور ىلاتت اي[ لولب شنارف هس بآداهت ارا تخل دم ل نت آت
 قرفاك رطب ب تامل كب آلم سوظطو « لوبطخب سوى اوم ىدو ب طلغ تع أ لوكاي لوم كس لوقو تي كبس آلآ
 سارواوب كش وتزن كيس / ماو عرش لل زان عي 7 عقاولا وجوب اي درك يش حس تييثيح ىو فس يأ ماك ايلا لوكاب وم ايكوم عل او



 هاحارع تبي 1« ١1 زن: قلفلاةروع مودا م متفرج, نال الج ريسفر مشو: نا

 لاب لاول دوا ىلام حج ميتجوأ ىلاعأ يق تاب لوى ما فلا ذاعم دج زي تس له ديك مارا ني م وت قلخت
 توب تيدي 1 اكس دقاو نك اير كرخ ل رم و وام كيا خت قرع ككستالب نر نر وع قارن َ
 -<ج دة« ناتي ب هس لاي آل كولي لس لرتذ لا ذاؤي(فرصروا ىتر ثامر يروا وفك م سااعطت

 زانإ ف هنن نم ل ادئاو ترن رو تاروت تف :عرا راك قو لبي للام ركوداو
 وك اياب ف شت اع ترطت فس يآ لس دادي بج 000000 ونتي آل بي تلاع نما كمصلفلا
 رف قب يآ 5 تايايكه دايكت فاي دد ف_شتاع تررطح_ب لددالتب هك أح ادد لي ح براس يتب
 لا كاي ارسسوو دوا فرط كس ممل اد قاهر كرا كارا

 ل زل اهنا د ساي يع ريل ا وتاج اق ناخب ( أد اوم وداي ب نارك يد بيلوت فس ردد
 ينل لل دز قالا د بادج ؟ع لابكء وام وي ءردتاك زان كس ثروتك روك تاس نيل وال ادابساوج ؟تل

 يروا ةساجايد تنوس ىلاياك ل يتلا يد بساوج ونس اح ايل ايل ل كس لا با امج ل - 2ث را قل كاد ونا

 ع وج ذ ترطتر و أرسأب ني راه ترحل حرت ن# ملكي ريلعدقلا ل ركن دعب ل يا هاج النول اس كني كر
 جف لابو تاس كس بايت رنج قت روضتووخ لع رب - لس وج لما حب قر رثلا نصح رب صقر وا ىف رزلا ليا نكي ري تاس نا
 ها كادت اسكس لال يروا لم ىاايك ايلركر مآرب ف الغاكث وخرواايكالاك ىلإ - 2

 تا لاب اا لازم ناي ف وعم يآ الجب فس مالملا ريل لرب - ىف وم وجب لايوس للم لس اه اب لي م وم

 لئ رق راس ىف 2 وي و وعم -ىر لاجلك لوسيا كيا عس ليي كرر لاب قري كيلروا ساب ةح يتم ش

 - ايمي خا وبتاحرنب لوكس تك« مان ب كلك ذاك هداج بردا كلك ايثوس كر اسروا :

 لا 505007 :ارل ليتم انا ىلا ذائيا ل ير

 لاروخرم زعس فرط كى دوبي كيا ايل ميم قا تى 5 0 التوم ايد زو اس يل آل ىلا ايل

 را 6 ايدام رفزارنارظا ماعم يا - نقدي ندب ل و وبريخل امس ضب يآ 1 سب ىقاو هس

 وكلوكول ف الخفس ل1 اتباع لين * باه كده دافش هس هثلا كن دل د كود فس آرلرمأ كنس سل اير «لماعم

 دوم لانه لاكش آفالظفكس تو بصك ب آ#ج شاك زج لكل لا لصق تاو كس هداج سي لقاك

 زاكي 11111 حك را يملا بآرب ىتفاد كربخرلاءج اتا جايك ثز لشدعاودزغل يملا

 ىقانمك انتر وو رج لوح ل ناروا ىنو ركذف تيسن اذاف نوسنت امك ئسنا رشب انا اهنا جاكوب اينو

 لإ تلح وم راي تاه هداج ثيثيح ل لاذ ع ةةاقا اس دج نينا درك كلل تك

 هدزركوأ يفي مكرلاى كك لوم نا رقت ىكمازلا ل دافك فس امك زغيب... :كل تك هد زر كولر وضتْ اك

 - لب كك وراي حماد راوداج كاي آل تك ورز ركل قش اوكي رافك اتعب باج كن ها كح تك دك

 تدوم بآل نب لأب قادوا دنس يدرك كاي دأيسآ سل هداج ىدتلا ذاعمروا_ نين كس وم نوني آلهخ تك لم قشر 01

 ل “سل ايس تس سري ملءاعم أ ارت ايب لكس رج اا بسا لإ سراة افا كسر زودو تن دوا ل 000

 قوكروا لوب نب جلل توالي آ لأ اوم تاذ كرف رص اكدداب لتس تبني تيرا ا



 داحا رسم تري 14/106 اج قلفلا روس "< رجوي مس متفرلجم نا ااجريسضل وم نى

 ىرعإ هس لوم للئاز شاك اروا تساي[ مخ هاو كركم د كل اسود دتي كس تبت الغ كل لئااني درا ا كرك تدب
 -<ج دا افي بصمر وس دب

 2 2 تاكد ايي ىف نسا 27 + ح_ ررارثزج ل م ولا توسل
 ني م وج لين لإ زج قاتم« ل مروا 2 _ قع كس ينج ون ىتاسروا لت "قو ك ارث

 د اك آل بت الدي تس ىلا لي لشكر مكر 0 ا 0 ا ا ولا

 -_ ةكع ركشاج م لش ءتعاد هركراكتا ناك

 -- جس ذا قاف ليا ل دوداج ..........: تس فوم قادر انك مللي سى ذاب هربعش لضئوداج
 ا لل رل راتمو 1 ارا ىلامج رطل 00 تم جررط ىلا لوم تكرس

 مري كوداب جس لاب ثدى قلم كدب دا ل ةساج#ب سرك هك سي رشا كا رس ع زج لايشأ
 لود تل ل لا وحر رآو ربات تس نتا را ا روا ثان لي د لوم لل ربت تقي ح

 را يت يأ ين تام هاو وو ص ايسر وا لايف وج فس لور وداج نحاس مالسلا ع توه ترفخح دو
 حس للا كيت اوت م السلا هيلع توم تطول يكل وسكىتب باس شسيأ نس بسك ادم هداج اياب سوح أه لدار
 هسفن ىف 1 1 ولو ا يبا با 1 يا او حك وماتم

 وتوراب كول ل لا حررط لا .اوعنصام فقلت كلديمي ىفام قلاو ئلعالا تنا كلانا فختال انلق ىسوم ةفيخ
 نارك وو حس برترلا اكس يرماظرواامت ثا ليفني أ قي د لاذ لادج ل ىويي دنواخ دج كح تتكبد راج ايلا عس تاددا

 ملاوجروا لوك لو دثب كس تع ءرولكاب كيا قب ات ا يديشالب - هت 2ك نبب سادي رقي ساوو لوم. مولعم ل ايماككل
 روا كس نانا عسل !اسإ رار زج وجر هس لي مسرب ناذا كذا كب انوم ثوم اكدواج حررط لحب لاو دس كت ذابت
 000 |ايخروا ىرتب رظن سيمت كو وام سس قرت ثمب كي لاني دااطجوكد وجو كس ىلا دم ترآ ث هدباشم

 دع قر تادك ب لركن طة روسروا و رقب ةروص- ل ني لوم لتر لل انجب القنا

 اان نمو سود ل7 5 امة : سريصتلا مروا لو داح ضل

 ا ا ايكرغ تسال نآر لس اجمد دك ان ين اين ينيك 1و
 «بن تس اجايكى كد كرش لوكا اباه ترفل كرك نكي .رحسلا سانلا نوملعي او رفك نيطنيشلا نكلو
 هاو ةيسددكاب دب ترث آ نان وج جايك لاش لب لومانك» رت امتساذس ميشا لعل هاج ماقال
 ىكب ثوم وخ اهب كوخ امج كي دوا ؟س ينك يدجي ئادجت سن مالس اكس لاعب كل تومي ذابت لع لا ف حا نب

 اخ و وعم لي تلاع يف راهي .بروط اخرا تو وسكت ادرج مل يهدف لمسرح آل لد ا

 عك سدإل كت ل ا -- رصد ا شل َ - ومي لي وغاب ىلاوأود ةييسا رك حدي ميترم نع ( ني زوعمروا اوم لق ) تن اووعم اب

 نتا حرر وفر رد نم 0 ا 2 يابت لد كراج قرش ١ ؟_2 تري سبن عع قات 2 هطيال "لا لابج

 ىف نوم 7-0 , م تداعب اني شلا لرسول تناول رسب

 - انت سوبر: 0 خلع قل + ري قود اناء رطفرت 1 نوح ماك اياذر



 7 هَ 7 : عع ا 3
 جحا تري اا! ذك قلفلا جروس 7غ ربو راي ريس 8 "لج, نيل راج رسخت اء كم م

 كوخ جاوبت لج ءارتيا لح روتي اتوب مولخضنس تياور لل .١١ : قتل ام لك كيوي ماعبت لبي ور

 مالكدكس لاي لوم ان كاي كس دقلا دعت كرش ل لاك دعس د تذاجادجتاسكس طرا لبد نكي قارن لكاتب
 ايلي كتكوت اعجتسسدرججروا لين نج لوانل 2ظ2ظظ00 52 اج اييلم ولحم روا تسجل دب جام ايلا م الكر وا تاجا راج تس

 10 هلي داي لاا اك داثب علان تاقناك<اب مل تعا هلا لب - < لاو ذي دافش دوغ تسببت هد اب
 دج لذي قد دتس تاياول

 راع كول م لبي تيل اج شام ذك نس تيياود كل | فلك ام نا: نلوم“ :تاقاز كتان | لك لكتوهي زاوج

 كل تس تاجا مععس لوز نش :.ك يام رف ؟جس تس ارايك روض ين داب لا 110 اكل يو
 5 رع مال 7 اضم لع لح اعت-؛ مرق كل اسس رص وو

 دا را كولا نادتاخ سمن هرم حرر ن7 تي ل لرياج عرطت_»

 لانوس زيود فس لوين دج. رف نحس ماكل نس بآرك تت تس زعبل وجب تس اق لسا ايتام
 0 نكست ودت ناكل ضب سر احا للتل اضم لوك لع ا ضل ير اي آس تحمد
 را ف ا ات د1 لال حرقا تلبس لب كرد لا يلو“ م را ا“

 وب كح زامج مقبسس قابر واود لاكذ لش زج الف لالف حس ل لاك يمر فذ يس آ-ايك يق حس ان اسك
 لا رف تصترمتمزاجا ل اوكنلا ف روضت_ اقلك اكس بناس لي كس ماقال ار .تماور لرمود كم اج-*
 كرفت قار ف تتم ت زابا كف اجو سككس تاس رج زرج وكن ادتاخ كيا آل راعشا ن_ نوضح نو لرش اء ترحم

 لحل اهم ردا ماس اح سا رد ب لوقت اياور كيس

 مج ليل" .ى مس واخ فيأ ىلا: افش ساي سريصدوا سال فرت اهي هسرهص روض ور كي كي ىلا رف صفح تر *
 روضتل ثقب افش مس لي تيياور يأ وا -ود الساس لوو قوص ضحك ارق وضح سرك مجول (ىراي كلذ

 وو اصح «زاعج كلش ايااصأ انه هدانا »صفح فذ رطل 00101

 ادم وجيل يامر فذ يس آر كوم عر داف حس ذا ايل ثا وجي ل تلاع كن ارغعفد كيأول روض تيا ود يتم رظت 5
 ردا ةساج ل كمي آل ابد ءاهت ناك ف وحج لارج رول اول #كمم ىلإير مج -وكروا رواج ذووق اكد تءعلحل ىلإ
 - ساب تح ب عراز وعم
 ناطيش لك رش نم ةماعلا هللا تاملكب امك ذيعا_كل تع ؛ءاعد ب زفر ا 4

 ُ .ةمال نيع لك نمو ةماهو
 ية انا ؤ 9اموووج اتوب لورد ليام لوساوم ناارلستس بنج لامك ايش سوت ماعلا ىللا نب ناك
 ْذ وسعا-ه 1/4, سدي شل ايوب مت اسروا له تنام صفد و نفر دهس اتاتدرد لابنج وحرب ليي لاو امحديس نيا. رفد
 وباي دوك واو م ئاروااب راتاج روجوار يمرعي مس شاك [: تكن .رفاحا ودجا امرش نم هتردقو هللاب
 لآ“ اننا 1ك ومراهبي آ ايكا ري اركي اكاهجوب رك اف لكرمت ول ومراجي روض جرم يأ كس تيدر لقردض ديلا - 6

 .كيقرا لا ساب كيفي دصاح نيع وا سفن لكر ش نم كيذو ءىش لك نم كيقرا هللا مساب_ابأ نس لوبا
 هع 5 ._م لس م .٠ 0 - " ه.م مج اهب 5 .٠

 ءايلو م اش-اماي ل م فيلا” تنقل يآ ول_اوج رض اح يل كس قب جراح ل كل راي روت جن ككل عام نب هوب تس رطن ا



 دمرسسي م4117 لطم قلفلاةروس مرسلا مرح متفكر لص, نما ريشا م 2

 كس لويئاروا كل هبات اذ آ ىو 5008 هوب تسررتترلجر رث لا هلق دك تسررتتل لاب تأ

 اذا تاظرني كك
  نولاوليبقرواد_ هس رمل اجرب .ليبقكيأ كح برعم .ايا فن اور ب مليا ليست فروت إن تك قرد ديعسولا ترطتا١
 ملابكر وا أ إي هس دامب تالد» "ايل ث هل وجور اد رسل ليث لع خجرا-(دركر اتا لس وبما ورك ىلاب زيي ى دامب ملا هبك

 قرات ل مدت رك بس ع - كو ٌريعتولا تن را ؟وورك الغ اكرادرصتسس دامت مس ل نس اور لوي هس داب

 اكييد زول راكل و ربا” لومفاد كح ني رك يب اطعاك عا م وركن روان اني دوب كيت بسحب يل ساس ايكراكنا تس لاب زبي
 .ليمقروا ايكوم لا رشا كوم راكرخ 1 لس تع رب سا ناو ب اعلروا لك عر ورش ى زب حتا ةروسبب سارك اج ف ديعسولا تر” ايل دعو
 لالرك يولع 1 وضح لس بسج ل ابك ناد كح تار” نارك ا د در الهوان ايكم دعو اك يسد لإ 0 لولاو

 قروض“ بسحب يش انج د لباب هس دنع اني ترج أدب معاك سا مولتن كس ل اهنا لبو دما سس لاول ركب نامت كاتنفو للا حس
 ب ص 1م اكس هس تاج تدوسيب دك ايكوم مول مسيل ر سم“ يرن نش رع اي رع | رج اما ءاهسر دا كب لا تصر
 26 كح اريم للي نارواولس لايم

 ار فروا و تاجا ىل جرااضاو د حررط لسن فس ملي راعدللا لصيلا لوس هم ملل :تزاما قدماي تكيوني راج

 3-5 السوم موت بطلا باتل ثع اها يح نا لي اود قول وسو دروا ايل الع يتووخرللب عاود ءاد 01

 روااور حررط ل شر وا لك لتوحي ذاعت يل كس لورد دوا كس ةيسادوف ذم ب كد كت زاجا كف توج ثامجت نس يسآ حرر ىا

 مكي ثلا قت وفود كتوم امج اود نايس ىلوم مولعم تس رلاجا كتر !(ىري كيوت ئادج حرر ط اج تاجا يف ترج اهي الع
 هللا لعجام لبث تسزاجا كاودرج عررط ل مزيت اترمدت لوك حإ كس فتوح زامجروا لمس لول نيم بست دو - لإ ىلو م لت نس
 سى ءاحا كس كادوا م الكس رشا ديت اسس اود حر العر با-<س لاش زاجا كف تدمي امج يرضىا ءافش مارحلا ىف
 تتناهتسا حس تاقدو ءاساروا ملك اكس رك غر وجر فرط ىف ئريلا_وءنرسيمد املا قل ارجل ىلا ب تس اجايكهدافنتسا قت

 رك ج وب نناج وجر سموو لابج وأ اعاد مكس لرب تبا < ا ل ل ل نوتسر وداي ون اج لك

 تايلمك لول كيروا لتر مر ذن كتل اهتج لما لن اج قت قل جد. اجايل افكاري قت ند ماكسس كيب زامجس فر صروا- خس اجيد ومب
 روا نيو ايبا موري ثا لص ركن يظن لوكا ومان هل راك لاول تا لي اج فيج ركل وحك طمس لو نك يورو
 .اهطاسوا رومالا ريبخ جوا اكواقتع ادلب - لاثواقنع اكلد كي وخر روا قلل ابيب كس فلسا

 تضا كريم كس دارا اكروضتل بريش آكس لل يس تمي اور ىلا ول لايك نبا ترن انني م١١ : لك ول اك جرد ُّس
 لك بر خيام ا اركل يوي رام شوا ىلإ ل لعاكث غادس وج د كس نوب ناو نك ترد باتو 50

 رب ثلاوو ّقاركل كوجي ثامجروا ايارك الع تس هتعاو لح لا يامر فرونت تيناود لربعش نب هريفم تلرط> ل سل

 ش - ايكوم قلتي ذاين سس لك
 تس رص دلساع لص لمت سايل د .انق سحق وبيي لتر دواي كف سس كرك روض“ .دسح اذا دساح رش نمو

 تل لا اع هاي ع ّ ايل
 5 ١

 لوا مركن آر قوو هس جول باق لب هس داب كس نان ذ تموج زج كغ 200006 : ترد انه لهم كم ز وكم ر وار اذ روس

 روان اااحروا تءاهقاو فالكل تدب 02 روم بيت لولا نرتب لع ناد بسال لم رثآو



 تاجا متم م1811 © قلفلاةروس ملم ميأورإ كا , 0 اهلج ننام سلاح شوج رن ني
 سىس

 هم 4 0 ل 1 5 1 . 3 م

 لذا نأ ذب ساتاحس تار لب ادوث فس نزف هللا لوسر تاسع لا نإ لالا لمروسروا تيأس ظاق هس تايرو

ي ثمل نأ كح ايوا بسام لت هم م كن ادك حاول
 ا ل رات ايان هاب

 هللاو لي ل ءارتبا_ ككاو «رظاب لوأود ار ب ١ -ت 4 ناي ز وعم قر وسم انا روا ع انوجعس تاف ةروس زان كن ارحم ظاثتل

يللا ويكاد عروق رطل دا
 تس قت آروا لوماحرل كدب ىلإ لاي 0 ا 1 

سعس فرط كلتا بادجي تسراحر يسم لجن بولطم ولطمب ودي يزب تح بسروا لوم تب احد
 اه تسراعدي

 نانا سانلا بر نايا بروج مس لقتل هدئب كح اناجايكب م تاب ا وك ابا-عس ناجي دن آر قارول تم ا

 4 اسس تليصوصر وإ لوم اننيل هابي ل ى مك #ذ _ك هس جدو شدوا تفرج كس ل / 7 نعد باق , م ىئاتلا لا

6 

 9 : - 5 ١
5 

 رانا نال تا ل نس جيل تارك يسود لوم لاو هام لب اتسع لاوسوسو كس مأأو نا نري يش
 ل

1 7 : 

 50 هديشو حسرطظأ ب حاص هل ارخر تبس نموج مالا نتا اس

 نما مود لولب سات ل اطع يل وخ اب تتايضف ب تنتج ل هيرو ضو باطما كح 000 :ناصتتل اكرسح

 نااتإب ب ل فيرقكل د ص شبا حاج نر ورشي للا اركي مل ا( ةساج لد ساع روم بنستس للا دوك 2 ام راج

 لع ام لادا للاعتذار ماع لابي. تاج نو 1 ح لل بقا ضن مل تعب م

5 2 

 لاما دقا لوك و كت بج لكويك #دكم ادا لوكيل 0 11 تا تيرا ارد ع

 هام لان ةناج قاما عم نار اني ايلا يل كس دوشركى ساري اي دوخ اجي انج اك ا ككشتفو ل

 2 7 ل رسلان انادل د كانو لسنا سكان لا سرا

اكاي لت ىلا دلو ريتيبس سمكربسي ناقل الا لو دس الك شح موو دال كلا لوك اعد فانت
 ناار ر

ق ركادساع دلي رست هنتر لو يمانيرع نان كد روويحس نا 12
 جس تس للاروا فوفو تد

5 8 

قيل 3 مرمي دوس جس ترك 4 0111 0
 رواء رك خراف لكبح رك ماوكل دس الي خ < ما

ن انات ا 010000 اف م زارا ملغ 0
 نأ 0 بتاتعد# : لك را

 ياروش راكبا ذاع اكن اسحاروا ىل لعب ا و ا اوم نبا نابج اقر 000 < لدب كام دمحأح

ل أكس ووسكو رجب ىلإ نه مان 0 نعرف يب ل سس“ لا
 50 0 رع يح قع 

 لى ديفا تام فذ ارض لن لوكس ساد لوب اريح قي لد لوم جسد م دق تب اثم ارد

 ع هم
ٍ 

 نعجتال ماد 00 يللا تهتم لع ثني رص 7 ل لب تقى ذم كى ات اول دوسي "قاس انس

 م

 5000 رصده لأن الفت : - هاج لالا لاا ساو لح اخ م تن موا ان

36 راح لست طرقا لمع نينثا 3 ةلاثي ري_ح ليغ
 -ت الو مروا هومر سحر واع ىولطصر وا وو نحل بنام 

 1 5 .٠
5 

. 

 0 # 5 ٠
-3 0 0 0 .2 5 3 

 2-لوزتا نأ ديل ل يلي ولا ل عر اق 137 :لزسايبات ةس جن رش تست ىف مالا هت .: مارك ص الغ

اواءيتسإب دا 9 راعس
للرب 358 ؟ تقلا ىلإ لن ريق م 00 انام ت

قر ريخأوي نأ كب - 01 
 

 1 ١ ص 4

 م 37 ريس مس
 م 3

 تدل لدا كترع ىك واعتول دك لل ران مالا 0 ب كا ملا تدوس ياش



 داحارسأ تي ديا“ ب قلفلا# روم دا ماع متفرع, نمل اجرهيضن رشم تناك

 تبا لوك لاحم كس نإ دات امس كس لا ي ل ”يزرل نونا لك ننس تفرط ناو نأ يروج نا تار ىس

 تس اردتم ل ونود - <س كنا كيا تساد راها راهب ل يك ١ بكف اص فاص لبي نو رفاك ةروسروا كس توجو دااع سل
 هس لوب لو لاول لودرم كس لول دنا ناش ست ترييصو صل أ 3ع نورعتو قثو ىف راك وت_ خلع وم سيال

 هى روش فخ_اهت م داج اسوكوكيسآأر ل ل ل د اتق ايلرك ل ويم السا
 مدروا لح لتر لتةرألإلو نان ب1 3 ةسابؤدرلل 8 أر ييتالت ا 0

 هاني رعد هنا تلاع كرش ا 5 2-2 1 38
 كامب دود تسيب رو اجو ناب ركوم لتم ل لاس و و تايب كول حس ل ليد ذوب ش شلك لوف الفك نآرت
 هن رات اك سود اوس ىو آى ليبق سا ب تيس هول 5100 م بلت 1 لادسح لع لولو لس لومتسم - سين

 ننشد كراع ناتا كن نتن لو 2 ومد: بريش اع نع 1 كش يضهر تل كن كرد 2 ع
 كَ مرو كيا كل ول دد تسر لث ع ركزت 3 ال فلرشلل اودي م مو يلع ثلا لسير كى بج دعا ا

 ل رو ملا لك تح ديل اطل ب داق كر قل تب نإ زد ع لعق ء ايفا - الاد مار توم ك ذابدع“ كرا

 هس دايك باد لوم سلامك وك كش وتسبب لك فس ركدداج بانل نس مت جس مولعم لي مو ايكو كب دج تاس دام

 شارو لسا هورك د واج كرو كيري لرواورل ل وبقي ول لايف نموا مرلوداج هذ تس مكاو مدل لإ آلا

 لش جيك ص حا لكي اك قروض” لولو نال ركز اي اسس للا راك تممدغ اك دوبي لي لاهي كرون

 هذإيذ تس لاق بايأ 1[ ركوواج اكل ونبس كديبل لبي تاياور ضب ايكا يك داج ”روأ لولاي ىلا كل كرام ونسي
 سورتي دعاك ن ارزم لبي ىت ايش ىرسود -ك لا ليا ادي قسدم تس فب عك ثا كوداج ىلا ماد قران ركء داب
 2 و ابد ككدع كشنا] فرص ثار رك د زك نت بي ند نمت ىرخآ اروا تمد لي او ورش نوم

 0 502 ةروااوج لو رن اك ريت و وعم لل تم الح نلا- اوه لبعث ١و للغ ىلوكل ج نوم <

 لي سون روا ت الام دعاسماب لانا دوج اب كس لا ءاس درس بس 2 مانت جس ماء رف نط ىك ىلع هاني كت افصو « اساس ىلا

 < اتعالكو صن ىبو ىدق تب اخروا ىزنخلاولوا بكس رماد ايل دب لاك اج[ هاني كتم انن اكسس لت سس دج سر
 لما تح ا ابنا لإ 7 قي سشلاط ىراس لث لباقتم كس لا-هس تتفاط كذب حس بس تتقاط بسد لامك نوفل سا
 د دارو ايدج مدا وطب لبث لوب حس نالعا 1 قتلك غلي كتاب قون كر لاب لولاك سا ةساجوم

 - لوم كيب كس هاني كت اتم كبيس للكيك لا وب لوكا

 نل كناو اهلثم لزنا ام ناتروس ىلع تلزنا دقل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع 0 :ترروسل اضن

 يأ نأ سس ل دوس طي مك ايام رفواشرا نر وضح .نيتذوعملا ىنعي امهنم هللا دنع ىضرا الو بحا نيتروس ءرقمت

 . هك واو م لك تر وسروا لوك يد زنك دفلا تروسو بي شي دوا بوبكود اي تس نا ٌكروا ليت

 < انلطوم اك يبطي ابسا كس لطب لبا مبرر نت لبا او مولتميسس ا .تقفدلاوش نمو :لولس فن اطل

 بلو ةساعوم لابو ع التبروا لج كل ل 7 ند رك كوكو رك بج ل ايكؤك ما كولد ليحكق لس ب لب يعمم اك ارو نيش «ىياروا

 دس عماد تيان تحابت كرست لش لا .دساح رش نمو



 ل

 «حارمم عب 114.110 نو سانا روس 36 بكر ل مت رص نم اجر يل
 رو 2 3 3

 ان وا ةحمن تالا

 افُيِرْشَت رلاب وصح مهل امو معلا هي سانا برب وع لق 4١ مْيِجَّرلا نل ٍنْمْحرلا هللا مشب

 0 سانلا ِهلِإ سال تلم ْمِهِرْوُدُص ْنِف سوُسَوملا ْرْش داعب 0 ا

 نيس دات رياوشولا ره نيم نا هدو :امهيف هيلا فاضملا رهط ناني اهطَ وأ ناتفص

 سوسو يل هلك بلقلا حو نيو ُسشحي ةنال اَنْ ل جبال ٍةرثكب ثذحلاب

 سوُسَومْلا ناطِبشَب ناين 58 سانلاَو ةَنجْلا َنِم هلاركذ ْنَعاْوُئَمَ اذإ ْمهبْوْنُق هدا س انلا رودص ىف ّن

 داع

 شاؤول ىلع طع ةاتلاو دل ناي َّيَب ةنجلا ّنِم نم وأ نِحْلاَو سنإلا ُنْيِطايش ىلاعت هِلَوقك يمنا هلا

 ا 0 1-2 ل يم َح 2 3 9 3 2 0 0 0

 مهر ٌءُدَص ىف سوس وي ال راع كاب لوألا ضرما ويوزع ذقن نات قنا هك امشي لك ىلعو

 رس يراود ل كا كحل اس ف لوا لمث

. , 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب- لا تاب يل

 فريك نإ يع وناهنا حس كلا للان هس نا) برك لوفامنا لوما هاني ل« كيك يسآ.-..---...: جت

 روبل لونان اءاشداب كس لوفانا( حس تن هس انم مكس اهواي سرس كس او غل ١ ة تس وسو لي لولو راع تاو

 ( ع كك تحاضو هدإي ةراهلا كيلا فاضم ل * لاولؤد ناروا ليث نايب فطع اي تنفم اي لرب ططافلا لونود يب ) كش

 ركث إب داي داي وج ( حس ءجو كى زادتا سوسو تم رثمب  ثردح مناك نيس نااطيش د ارم ) تس رش ل او غل ١ سوسو لا

 50008 املا سوسو لد ناادخ نول (خ تام بت رواج اتاح دج سس لو كفو لس شارك ) اجآ

 7-1 لع تيأ قرسود تيث « ناسا ايو نك هوك < ناايب اكن اطيب زارنا سوسو) ىدآ اب وج نتج وو هاوخ ( ب وم للان

 كى ادواديبلي تروص, مب فطعب ساوسولاك سانلار واد نايب ةنجلا نم فرساي نجلا و سنالا نيطايش

 نونو نإ لب حلو ناني سوعو كن اننا نات نونا لوثانا_جس اتكعوج شا رتخ ارب بيكذ 7 لبس لاش وك وي

 رك وج بس امل ناو: < ذادتاهتيبا لإ تس رك ا يكى زادتاسوسد كنان اكس ب باج ن كنف برا اك رادع



 * رسمتي 1 11“ طب سافل روس 4 بورا مس متفرج, نيل اجر يضل رش شن نع

 ( ماد ثلاو_احاج 1 0 نيل

 هع

 ربما ىف
 مريت اين قرت ركدتاد نا تمد للا طوق لف روس كي ضاحعلا ومش :بسيل رثو ل

 درزن ف ذم ظقلوي لم لاوس لا أود ذوعا لق_ب لبر زادي لكس ا ليفت انو ولحم عرار انو يل هياكن ان ايآ يش ا
 نام اوكسسدي» لذ لحقاقفا لم نورس نا ذعمو ضالخاو نورفاك ةرومدجسايكاحذي ىككس كتبي مال تسكت ادا

 بيا-جس اهكا يل ذاحتسا ب ر ذك تافس نم لاقل اجيبك هللاب ذ ودعا نابع ةررظل قاف جت لق ل وداعا
 تاي 58 موبعم قير و ل لس ؟قا ل دورس ىف قت هلا . سانلا هللا سمت « سانلا كلمهرسوو «سانلا بر

 فرط ىف قول سود ب لوم حس تفرط لك نئانا - < ايلا يله ذاحتسا حس سوقرتعم ىلدب ل م نان وروع_سب دارس كك سرسوو

 ابل ين احتسا حس نا ليث ل و# ىبام رعت وكف ىلاسنا فرص يب ىلا ةروس ني -

 نانا نيل حس نتلاعلاب رج راشد وادلب وم صا تفاضا لبي سانلا بردوا ماع تفاضا ل قلفلا برازبل
 ترارش لاضاوو بج زن تس لداجردب ان ةولكىرسوو قع براك وناشنادفلا بن داع حس جو كف رش لا صيصخت

 نلا- لين نانا كوس ملل لولو هس نا" *ينوسوروأ ل لا ل

 356 17 14 كت موبعم ىف ساري تسب اداب ىف اركي «تبيب وب ر قدشلا ل اوال < فيطل وب بيرت ىك وظف وتت

 م« واشد اب تس نميري انوع علا م ع 3-2000 سانلا ب رافل لولوي سانلا هلا سانلا كتمروا

 < ايل الرج اظمحاريلا ف اضم لس ميتين 00 وكم فرط ريت طاضا جب ركا دوم نووجتم مح نكاد را

 روا ل سد راتفلس تيم ينس لولو دارم د آم سانلا تكلموا كنس لم سانلا ب زادك وأ ضر وا

 ظل لم ترروص لا ل حسد تموارغفورصمو ورك - نو دامس روب يش .سانلا هلاروا_ لا ل ومالك لع يكد اس سس

 تاجر نكرر سانلا

 تالا زاوتيصروا ليك ريج ن دنم ذاعتتسم لع قلفور وعجم حس ذ 0 هوعا قلك اللا .سانخلا ساوسولا رش نم

 ترون لم يدك نها لج بلا ث نص نمت ذاعتسمر واهب. .سوسو نم فيأ ءءذاعتتسم للعب ل س 1 لن لان ةروس نكي

 يتمسك دب لك رواج كيا هوروا- حس نايباكت رم ىلاسفف لش تروس ل ءاروا لبن ورعتم وو روا اق ناي كسار عم ىل وب لي
 وكل لعق رك - لع رد ارض لوو و خرط كر زل روا لال ء_سوسو روا ضاوسو < ايكايل مدقموأ ا يل لا جس ليسو روا مب ب
 "1 لدع ديز سواي لاومدالن طيش ةساجاه لاجمل سانخروا س اوسوإب_< ردرصمم ارو اجانا لس رد لازوا

 إف كش ةلروا لع قات لت مادا *ساوسولاوذ ىا- تاج انا فو كف اضم إي - تايكايأ كل كس فلابمررط
 نان تر دا ا نر جس 1 نسكت اتي راعاو توا نرط ا“ ساعلار ردص ىف

 نص لاك رو شنب: غرور د زكى ذر ور لا اف هقوم ناطيخ جس اوم لئا حس دشلاركذ بج

 4 رو تمد 0 علرو

 اهكنايباك سائلاو اح ضتروا_ قلخت حا سوس وباب < نايباك ىذلااي < نايباك اوس . سانلاو ةنجلا نم
 ان نكات كت انبآدس كلت ب تروص نأ تي لاق لولب هلق دا ايتام مانا ب تسلا رو ج

 لإ في بيك كرمد ةس مط ع هس اتوموك وفود نروا نلاسنا نا ايسنروا جس ىعاد “عاد لك عادلا عدي موي تشب

 وكسانلاو ةنجلا نم قع لل نا ل ابابا ساوسولا فطعا# سانسلاروا ساجايدرا ثنا ةنجلا 5

 ل ع 1س ومو ل لوكس ناننا ننال اتي تاع لاكي ايلا زتغاس م نيب درا ايباك_ساوسو



 2 ل 1 505 | كاك او 5
 رسبت 14116 ن# سانا روس موا م مث رفح, نام اج هس 00
 00 ا ا ا و ل ا

 ين ب 0 5 يس
 5 قروتل اشم حرم دايخ ا بابسسا كس سسوسو سرطت ىلا تس سرت وسو يل“ *نلاساا يد باد# 32 ارب - "اطيب

 هن 5 2

 كح انزين | كرب كل اهون ري رت ول نازح د :م انور ا 2

 هك ردو م نلف روسو قل قنا صخم عسا ا بمد ما 22000

 لاك اكت اف نا نايس لئاشوكق ولكم اتبج رك رينو تنيك اعد تمي هكر ناش هلل خلا ذوعا لق: 4 رش 0

 كمال بيغ قل كام نت اع < قل اير ف فرط كن اننا تفاضا كت اننص لوب ناكل اجاب دو# لش نول انا روبل

 للورق ان كيو بم ل( هل ن4 كن تقول قربا د اا هنلراع حلا

 كال قار كل بكت اري لكروازايث بسس ملاعهسداس ال يد لاه انك دكا ارم ورق بجرب - ايد
 اك لاذ كت افص نارك اس ايل درا رت اذ ف اطتخال زنحبوكت افص تاي المخا لابيب نس قنو قم قشر وبعمل وم لام
 روا لوكاس واي نا تس ل لات سداوا لوكا وسلس لال لا < لارواواشدإب دوا بر قد لتج كج س ب ل ساح_دم و زادتا

 ل رق 05 دج
 لوم لس قف هس د5 نم فقبل وب

 هيا انابيب وك د؟ركود لوا كس لور ايش .ساسخلا سا وس وللا رش نم... : طاضوب نااسااكى ايخ
 مماق طلت اني! -< ىلوم تلفغ سس شاركو فوج لات تلدج الك ققوم بج -< ات د لع تاعك رهط لكن نو سد
 لوصئريف لإن هتك ومومو جس اجاج ثم تيب ناطيش أر فس اتركذإي كدقلا ركوم راديب س تلف بج نانا نكي جاتك
 - لب تكورارك تكرر تي نات رموبفسار م ووش نافاس نول ينس 11 نت لاواكت ناب مى قيرط
 اه اوسووكل# او ة# رك شوي ناين تب راك ليج سسوس طن يل سا اح لب اك مد يا دكوج ناسا

 طول ىف خل داب داب لي لس ظفلاكخلابم ل انخ-اناج ثمدعب لس لذ آي انتر دعإ كس د ومر اظهس حس لؤفخب ل انخ_ كة اج
 لادا هدو فيارب مودلكب جس شت, تحاك نفد كيأ كاك مديني عس ق الكس سولف و - 2

 50000 تيوس التم لع شك ارك ىلا سوسو لي لد ليككك هس يق بلطم كك هان

 ل قتّىكار_وك- < الاماني ىادغ تى اد سرس ياهل اة سوسو لج لولو لس لوول قل ماج فالس لس اوني

 كاد نع كح لسا سوسو ف الغ لس لاونج ل لولو لس لو /وا تاس دخت اسر وا سحرك مع اك اك تيس لو هود تامل

 لف دركاديب ى وكلك وجيم كاك ن يتولد لسكس بس انه ىكيي وا - هس اتركروذوكىاطلف كيا كياروا- #رمإ كت ب

 سب 2 نفط كح رتورف ت يابن م اتم ىلا ذأ تاب دي دوا سرج حرك كل اذا 0

 بفح كررؤرشو رك لسن [نضو انك نيالا هلا: نناعلا فلاده نابل يو كل نام آى ى

 ك- قون لا ىلاخ اي لثاخ ىل_ ع امد ذا 1طن اكل كيس م ل روس وسو 0 :< اع 1 ليو مآ

 < ةيروا تينا موكل م اوخ كرب للا ىرئاددنا سوسو بي رعت لومار لماوخ لارين غرور رمش وأ اتم ادا ثار بمتج ردا

 عرش يل مدق ىرخ ارواج اتاج نكي م زعهدارا لج قبر يش تكا سومو بج كس آس لارج جس في درك دبت ل #©اادا
 اب ماقم ا لات هللا < توم حس ماقم ل“ زاغأ اك شكعحس بلطم اكن هاني لارغح ربل قرانا سو ىلا



 جارت تيب 14118 لو سانلاةروس “رو داي م متفرج نيل الجر ييضتررشو مج تنتاك

 حرك أني لاكنلااووفحس ادم دلي هت رك ذو ند نا يشي ترج اب فرص ى ادام سوسو لبي لل: كس نااسنا سل هاسرف
 سا كن فاطيخ اك ضيا كس لااردنا كس نانا كنا يشك جابوا ليث تسرك نارك تكا تاير ظن تيس اكس لاس
 لطي لو اسد كس كرو ركن اطول وكول ل ارقد - لع كس شرق نكا قداس و كس لاس اتوب وأ اكان نجس حابب وك

 سوار كلم سيئا كك لاهي لاد كل وسوسو كس ملاك سانام ناقل سا ليي همس داي كح لو لكيت نايس ىتعركلش

 كشك سم هه سن لت لوم انك لد نكسب ايد بيغ كت اعدب وا هانكه كك أ ورادركرب تراب

 حس ترثكر كلج اتنا ييءاشغروا- جس مترلاروفقشلا- نيد اضم لوك ب نكس لانا نوي لوي نادك تاج امجد واهس

 ىبي رف آبيدبومي وق_ل كرات ل روا لكك 85 قدآ قت حس لاك ةسءاج دف نلاسنا تس داي اللي " امو درس هانا ىءل_وخجي

 ىنايشرج سدرك ماك نك ولج مانا ضل نكي 11111111

 -< لام كش ماندي رولاوس تسا دهس ٌلاكزمب لاك أف الغل لاو وأول <س لي ىل ب قدآ جلا لدايادإل
 د ردك 10-(رال كي هس ّقوروسروا لع 2 1لرقب ٌءر وسمك ىف« ىرايقفا اريغروا رانقتاك لاو

 ةنيسججلا نسم 000 : لا 2و اع 5 خيزاداردسوسو ككل 21 ل جون اسنا فرص لواسو

 ضنا رك 17100000000 اننا فرصو ركأ ل واسو .سانلاو
 ووو نتجو نانا سا: اظفل ولة اايلركم يللا الكتساب لاس جالا طسوسو لش لولد كس لوفد نقتو نان اكلي تك كرم
 ساء اسنال جس للاتهيل_ ساس _ركريلشس تاء سان < تكي لوطود لقالطارفلروا اجرك اريدج-كهس ا الإ ب

 يئانج- لي نحمس او رتس لبن نوت ين تحمس روبط سان نا« نانا لين نوم لاعقسا لب اقع نوت ظافلا لوين لسا
 كو نبق الطااكن انا دم تس: كس داضت ساهل سا ل قت لي بس تهيانج « نون ناج « انج « تنج « هك
 اننا وسو لل لولو كس لاوناناوج د لوم انتا ابي تسرش ل زائد وسو لكل لوم قع قت 5100 هبات حررط

 نجلاو سنالا نيطْيش اوّدع ىبن لكل انلعج كلذك و تعا قرسد هس ل لؤلاضاابوو حس لم لون وو هاوس

 تمر قروض” يكل تيكر ذولا ترطح_ جس ىلو مريم انك“ لاس اًرورغ لوقلا فرخز ضعب ئلا مهضعب ىحوب
 لب وضم ارفف ل يامر فد لبياض رع نس لع ؟ىل عذيب زامل ذولا - ارفف ب آس افني رن لع دهس يس أ_اوهر ضاع ل

 نوفاناايكا مثلا لوس اياك رع لي نجلا و سنالا نيطايش رش نم هّللاب ذوعت !رذابا اي-ايارف_اهكوءرضاعرج ل ذي زا
 !لإب كاياررف لو لوم ني يشنون

 مقر اترك شو لي ريح لوم قمن ءايلع نثر نيت وعم يلا معلمو : مالك اققحر مز وعم

 لكل ع صلى كا ات ىلاثعرتا فه ايارف لق قيس نوصنابب شوج رب بهتك راف كيأ أذا ف :يزعلاورس دق ى ونا:
 لك ررطرب كت كب لامك مروا احرك اوككر لكى ا اء اكحرطف 0 قوي لبو بج اورام قر اك لغز د2

 نلت و حا دارك اع ناب كلا لاعب تا ْ
 هس واع تاف هر وملواء فرب سر ىتارف لك يسوع ءاوم لاي بابساكس كرت كت رد! تظاقت حس لورولاو ىزوم_١|

 روب 4 راب دوا هدول ف خب كح تسلودنب اوخرطاخ كل وزب لدا نلا - تاق حس دساع وا نمو ل غراي لك - 7 احح



 دانا رب تيب 1116 ذح ساما ةروس مصرس راي 3 متفرج, نا الجر يفت ررشو مج ننام اك

 تلق اراه هك تظافت كودو ل ناميا تس يل موكل قش ماع نلاتنمج سا ررط اه قحاب كريما كد

 تدل دو حررط نا لبي تحيط لاو هس رش ىرطفروا قبل قول تمس قولت شع لبي جاو فرك ساوثرو اجي
 نان رثتف كرد بسب[ مب حس تناضا كروكي واس اني دوط قع مبيد ايس ريدي بناس يت

 0 ا ع سابع بدرب اآ 0 - اراب - 5

 173 نيف لاا ا 0 5 او رس ومال

 تق حل ىلا تنآيب د لب اج بو ركوم بولخمر انآ لس كس تعيب سس نمت لإ تس اج أبن ضراوك ير وكروت حس شا كرك
 لازااكتنف آلا بج _4خ كوم ماتم لاهفا قابل روضت سس بو كى راكر كرين انج تنفك كى راي فرب دوا لوا يل كس تشدد
 2ك اا كدرصو تءادعث دساع رشتف لو .لاقع نم طشنا امن اك مالسلاو ةولصلا هيلع ماقفزل ايو

 بيتنا اناس اك ليس ىلع تف وراي ناوك هنن كب افرص نيم كيرلا ضب ليصصفت ما كش ان كل اذركمشوكادوب

 اه لوب لردك 6 تالت لي ؟ قب لزج رب دج صاغدو حردناكس اق لا لايقايقكباىت لعي تح كيور تبل 2
 ساوسولا لم لان ةروعول_ كس ىكاىرسرم ىادياش-انبشئقلا كس كديلاب رواج. اناجوم الكوك تركك نحر دنا ىتردنا
 - نامياري روط ىل هردتاللب رلومر جاظدتج بس ماناكتارطخدساف ىلا شواسو لتويك م نت دلل هداني حرش سانخلا

 ل كك يمس تاغ ا رتل كل كس يعفد» كس لداسو يل اع حس نامي لب اقعاك واسد ملكوت دوا لوب كل نخر ل

 ميل ) نايا كسي عس بسرك < الق سب ره قومك اهيا حس تروا لإ 2 جكس نامبا كد اهعوج كوب ترورض
 رظاربخ ل ليث تل ؤرظأم فاطم تيوب كلمت بجر جب توم صاح رييدوك و تربوي ناش كىاهت ثلا اووشناك ( رايق :

 ىكايندرواوم تالامكلا يتب ع قكتركت اذ ىتو تييي زن ىلاحود ىلامسج كويك كن ائكاحلا مككاروا كلملا كل ا هطلاك سان
 و تييجلا لكس اس وب قل لل ب ل سا ليمن ول لن تع نب كح ؟ار رج وج ترج اب حس تادف ضب ىلا كرز: لوك
 ك2 بصر قيال ل ناره نب اج تيببدب رود قديم اكن ميا تفصو# لوا حس بس ضن سامر ارساكت يي روبتم
 جرد تاك او هاني لي ناد كس ثلا كك كل فس اهنا[ اميا ياس لاا لافي ضكج لإ ع جرم ا/تييمولا دع
 كح زا هزاعارخبر وف طع زخات اقم هت ل اجي بناه قي قمتم حرط لتلعب تاب بحر امان تلح نالت 2
 ' لإث لبث تروص ل تضفصرو مغص - لن لاكن ايب لب زجج نا بتاج دم ذاعتتسم حررط ا نين كرك

 .هللا لزلا ىتلا بتكلا ءرق امناكف نيتذوعملا ءرق نم ملصو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع............:عروم ل اشف

 - ل ىل ذي لبا تكبس لذ ساي وك كمن ذي نيت ز وعم ضو
 سوسو تلفو لس تلف دلارل ذ ناطيش كج س لي ثييدع .سانخلا ساوسولارش نم ا :لولش فن النا

 لاا .سانلاو ةنجلا نم_جركذحراططاكت لفل طوب مولعم ليج اناج ثبت تذو ل ركز نايا اتركك ادا
 _ نو ةلكوم وفود ناناروا اطيل اول! وسور لن تس وكن انا ف لاواسو كا وب مولعم



 1901 د1 هس هسا 91 ا 2 لل كن ا

 قا َنْيِذَّلا طاَّرِص َةَعِباَّسلاَو ءاهتم تناك نإ ِةَلْمْسَبْلاِب ٍِتاَيا ُعْبَس كَم ةَحِتاَفلا ة 00

 اًوَلْوق اَهِلَوَأ ىف ُرَدَقُيَو اهرخا ىلإ بوُضْعَمْا رْمَغ ٌةعَباَسلاَف اَهنُم ْنكَت ْمَّل ْنإَو اًهرجخا

 ٍداَبعْلا ٍلوُقّم نم هنْوك هل ابِسانُم دعت كاي ُلْبَقاَم َنْوكَيِ
 هنن اهْنوُمْضَمِب هللا ىلع انشا اهب اهِبَدِصُن هيِرَبَح هلم ِهْلِل ُدُمَحْلا) مُيِجّرلا ن 0

 بر يحب وبما ىلع مل هَللاَو ودمي نال ٌقِجْتْسُم ْوَأ قْلَحْلا َن م محلا عّيمحإ كلام

 هلم لك و مم ٍريَغَو باول ,ةكن المل أ َو ّنجْلاَو رنا را لح اك 1

 معلا اولوُأ نول َوٍءاَيلاب هعْمَج ِْف َبْلُعَو كِل ٍرْيَغ ىلإ ّنجْل ُمَلاَعَو سنا منا ُلاَقُي مَ ًااَع ِهيِلَع 7

 َىِهَو ٍةْمَحّرلا ىذ أ «9مُيِجّرلا ٍنْمْحَّرلا ٍهِدَجْوُم ىلَع َماَلَع َنآلِةمالَعْلاَنم َوُهَو مه ٍرْيَع ىلع
 ل لب هَ دَرَحْلا يأ © مْرَي كلم هله رْيخلا دار

 اق ةَمِيَقْلا مْوَي ْىِف هلك رثالا كناكةانقنف كلت رق مودل مويا ُكلَمْلا ِنَمِل ليؤتب ىلاعت للا دخل هب

 ََك اًيإَو ُدُبْعن كايإ 0 ل

 اًنِدَهإ اَهرْيَغَو ةداَبِعْلا ىَلَع هلزتمل َكْنِم ُبْلطَنَو ِِرْيَغَو ٍدْيِحْوَت ٌنِم ةَداَبْلاِب كصخن ىأ4) ُنيِعَمْسَن
 ُلَدْبُيو ةياَدهلابأ ًمهتلع ٌتْمَعَنأ َّنْي يذلا طارص هلم لَديَو هلا اندم ىأ 1( َميقَتْسُملا طاَرَصلا

 ع ُةَتكُلَو ىراَضَل ُمُهَرَْوَنْيِلاَصلا ُرْيَغَواَلَو دْوُهيل ْمُهَو ُمِهْيَلَع ِبّرْضْعَمْلا ٍرْيَغ ِهِتَلِصب َنْيِدَّلا َنِ
 ىلَع هللا ىَّلَصَو بانَمْلاَو ْمِحْرَمْ ِهّياَو باَوّضلاب ُمَلعأ هَللاَو ىراَصَاَلو اًدٌوهَي اَوَسْيَل َنيِدَمهمْا َّنأ ُةذاَفإ لدا

 ُدَمَحْلاَو نْيَلا مْوَي ىلإ َنيِمَر اتم َنيَمِئاَد ًماَلْسَر ةؤَّلَص َنْيِرِهاَطلا َنييطلا ِهباَحْصاَو هلا لَو دَّمَحُم اَنِدَيَس
 ا

 راع نيذلا طارص تم وقاسم لا ::اك ةيدلا_تيمسلا مل ليث تايآتءاس لب لتس لمت اف ةدوس
 لن عرور شف تروم لاادوا_ كو: كير آعس بوضغملا رسيغتمي ألي لاسر كس اج ايكن دا جوك اردا لوم كاتس وم



 هناجر سي 8:١4 هحتافلا روس مع سم مم متفرج نال اجريسفت عرار سمج رت نان

 - ساي ناي لوق* اكل و منب تروس رول لوم بس انس ىلا ى كح رابغ لج حس دبعن كل ايا 4-1 اج اناء رقع اول وق

 مثحرلا نمحزلا هللا مشب
 0 فرع ى رشا حج نوم اوومتتا_:نخ *-س يرق )هت ك2 شاى :فرعت ممل مج ر

 دج( جس ماناك قة وبتمشا فلءوركف ير كىاركهيس نتن اك ادطلاد كل ثايب كل ءاك فير تت راس كولو وكي ولم

 - نيت تل مام وق ولم تس لي تاقولكت لا كل اكل ولكى راس لور وفاج ورديو تس رف ني نانا نش 0
 بلاي , لا وقعلا ىو ذريخوكل وقعلا كو ذ لا ل ا عمت جتاسس كس اوفي لس نيملاعروا_ تس اتا الوبوريجنو نم ملا ء سن م اعين نج

 تم نشا)ع الاو كس“ م تيبابنن !رما ام( بسه دذاكت ناجي له اوفس 0 تلق الع اه - اين 7

 000 ا ا 7 قحاكس ري هدارا دسك تتر نت اس فجل
 فلام ءاركن تروا هلل مويلا بلملا نمل دارا ادلع لا لال اس تانك | دال نإ شيم
 ايكيا رف بنذلا رفاغ تتح يايا 0-0 ا ضيم ثلا نم كده كل اماكن جر جهد نادك تم يق كس لوبي قف“ واعي اهي
 نيرون كبدعبوبا اروأ ىلع تس لتدايعى أي 1م نيس يلا 5 الرمال لال لا

 تءاداحر يس لبي ( ىلا تنساه تن انا يق نة نقر يورو تواعروا لذ 2 سأل 0 كس فرص مك د د لس هرج ريو

 هسا لد كس ركن د تياب) ايا رفماعنا ننام ”تسراكل وأو نا( تس لاب كس آ- كيك لامتبر فرط لك سا) تيس اك

 دوبي مك تلك لش لدب دوا ى اب: سب ) ص لفي وب كب جرو( لج هوب كا يمج ) تس وبم لكأ وظن ج ( اكذص عم نيذلا

 هباحصاوهلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو باملاو عجرملا هيلاو باوصلاب مدعا هللاو_ لي تف تي ادب قراضن»
 .نيملعلا بر هلل دمحلاو نيدلا موي ىلا نيمزالتم نيمئاد امالسو ةولص نيرهاطلا نييطلا

 07 0 اجانب تفضل اكوج لوعفم قمة رسم كا حرر ةيفاع ةحتافلا 0 --

 00 بسناررج ون رسود ل ملب اتم ديج قلي لوب لذ اكل قف رطكتديسا  كبيفصاات م از تاع رش

 تقال ماه ررطا "يا روا كارالا رجش تنفاضا لي“ جافا روس ' ارواح امم كت بم ا[ اكروصعرب ناو لا
 00 ديز ناسنا بجومروبشم نوم ف اضمو رفاكميلا اضمك بج جس ىل وم ماج تنفو ىا تنناضا يروا هس قاوم فرط ىك

 زوق ايولا روصو رلكا جر وسد رواق ةروسرواريفالا ةروسروايفاولا قروسروا فلا ةروسروا س ايكمابك كن رقلا ماوكت روس

 قم ل وريد لام برواس ميل
 سرواعس قى دوف يان ان ةيئاقلا را ةقلزجل ا لكل قب ار كرفلا .هيكم

 تياور لك ءررج ولا ل طسوا ى ناري نلت تك ىف دك ارباب ن ليا ع لاير فاحت سك افلا ة روس _ زفر روضتر وخر يبق ك
 كاس لوز فراك اند جسوم لو ذاك الج لولو هدي هدو كاك يس ساد كرا ةنيدملاب هحتافلا تيل تان

 لركن آر دخان روس اك اجاب ئي[ررط كوريخو نابذكت امكبر ءالا ىابف تاي آن احل م الدا لك تين
 اوم ىرورضانح ب ليي زارغاكى اهل حاد 2 ابرام اطروا_<س بترصود

 860 آى وناس بلاد ليث تابآتءاس لي تءروس لا قاف الاب كي هاك ما تانيا عيب
 رس لقب و أ تس اج ناب تسأل فنتك را جس حس هذ دم تف ء انج كس الا مب قلتتك ساروا ف اتخ اك خا وش



 كاتارسب تع #1 ف هحيتافلاة روع 7+ ثورإي 1 تغتر ل, نمي اج ريش شور ول
2 

 د لوب ترث[ بوضغملا ريغتيأ تابت رو لوب تي الام دش اح قيلت ظارض 5 لاما
 ناصيلس نم هسنامورةرومتيي اكس لمص ىرور شل يللا رف تقف تإك م تكرر شك 001

 هو الع يلا جب لكن اك نة رقرواحس 8 لاك روم نايل قافتاك | ةقتس ميحرلا نمحرلا هللا وسب هناو

 هقلام اكس لاس هب 7# نيتفدلا نيبام لوي حس لافتا بسر دوم 7 اكل نآس ل اوم قلت ابجاكرتلا م“

 ليتاسك/ ع نآر ولن آر قر يف كويك جس لاك لس دم ناآر قوت كس للا قت ومنعت اكل نمير رزين ع عرامت كس
 م اانالاه حج شتا ملك بي لآ قى نسيه ظفا كس يك يلغلابه كت ابيب لب طايتطا ساروا حاج

٠ 

 ل انوزج اكل قروسم انقروارجتاف ةروسولد فنا م* لاش ماماروا ت'رابم لب دقلا بكر وا اهيفو ا رق ظوكو اجت ردك ىكا تدل جس ناونسم
 لا خا وشر مر محلا نمر لأ هّذلا مسب ايو ثنايا عبس تانك لا ةحئاف لاف ماللامل و 0 ءلسعلا هيلع هنا رع م ولا كبي رص: 25

 0 0س 0 مع ا
 دعو ةحئاشلا م وءيلغ هلا عدلا لورا دف تو للسما ثيي دع نج كك 0 ”-ت نااخا

 ني تك تي اياد نيملعلا بر هلل دمحلا . ميحرلا نمحرلا هللا م مدس اوغلو عم دعا يا حم
3-3-5 

 لوقإ اكتروس قرسو و لك ندا ل تنس 0:7 67 ةروس واد وتنام لك ارزوام ياء كك ام ماما اهقشر و! ار رق مخور بط 5
 7 0 ويت و 0

 ام كس نال ذل اك شح روس لل لذ "تلي دة هسس ناار حس نونج مول ع تس نك تس لا يصل لو ملا ماما ا واضبب ا

 سات كح ارو د ىلا 2 هيلا هالك يتعدلا نيهان رف لايكات عل ل تعال نا ابج تدم اءاثنلا

 بر هلل دمحلا ل دبعلا لوقي يفيعت يدع نيبو ىبب ةؤيصلا تمسقا يلاعت هللا لاق تار ١ىفنانحاح

 ملسو وهي ل ىلع هلا لوس فلن تاجا كثشدعَّن طا ل ماكل سل فروت بن ا يئاعل

 - لوم تبا تيت مدع كدقلا م“ « لايت تس لا لميحل أ 2-05 م هو ع ولو رمش شلجلو ركب ىب ' شلحتاو

 نتابع يدع لت: 7ع لا تش روسلا ناش سر ١ أوم تن م كر م رج مده ل الأ ا

 ىميج لا لمحل لأ ةفلا وسب نزلي يق ليتر وسلا يفق: ف رطبا ملسو ةيلعتلا ىلصح هدل نوسار اك وتح

 سو مانومو تت اك تدوس وو اع ف رو هممت هر < دنا كل رح ل يناوصروا
 3 لتس

2-3 1 - 

 لي لو تيجو دعا هاك نيتفدلا نيناج# اوت راووبم هدا يل ار نام لو سبا

 ا بم ىلع لس كتيب 2 انى دقلا مم مط قا اجاب : تسب اندم تدوعرب حس لا هس لمت قت نك ش

 لب اطمح بغار ماءاروا قل مز لس مان سضم هس توج تمب ان نوب يل كس لف وقر وس كن آ ارث ءح ما ل

 هلل دمحلا( و عربسات ن وم دبعن كايا كات نس اجانئا, ددقم اول وق لي حس هلل دمحلا لم يدوروثم

 نس سا عر تلا رش سب هي تدع احانبك يالا وعم كربلا ووك اوم 0 7

 متطلب ارو مورو الا ل دادكو نا 5 ا ا ؟ نادر تن ناو" اكدت كلادشلار دا

 ١ م 5 ظن 3

 لب عا 4 هناي انت شن خلا يقين لس ب ساد 0 رع ١ عار كك هت لأ ش 7 اير هم ءرهتز لأ
 و 3 3 0

 اتاط*ى كل تاللا- 3 353 0[ فن 080-5 ةايسارااس م ىلان يساواوكمت مارا فد 3 بت مم كر علا

 لاشم ىله دعاق دعي تحن ع لل اب نس تس أ ل لارا 0 رعي راشا واو ع بقي رع يل ا 000 ناو اعل ل اح 5 ا ل 2 مت وح ا 05 00-7

 ىذا 00م ص هنسح ىلعا ديز كحدمى أشم درع لاس ساووروا همرك ر هملع ىلع اديز : تديح

 5 -- م + يع مدل 0

 ماو“ ناب لب رع 2 نواح“ هاند هثنا 2 اوودن ديد مكمل ل تار“ ل ا 07 شى َ ةيلنسح
5 



 هل حاربت يع 1١ ذ8 هحتافلاة دوس مب ربو مم متفرج, نال الجري را ا

 رم روط لاهل ذك اضعااي تس داقغاروا ته لدايومتس كابز

 ابجحملا ريمضلاو ىناسلو يندب هثلث ينمامعنلاوكتدافا

 ايامرف ل ثيب دع طك اد جرد لع طرب هيلتوو رواد لكدوج نا وصتو مووت اسكس حرام و بت تسمين كلش

 هلل دمحلا < لت ىلا را رفك رواهتس نكد م فاروا هدمحي مل نم هللا ركشام رك ؟َشلا سار دمحلا- تيك

 2م لاا_ يس ووصتماودو تدروا مو اكدتدلت د للبس يع بضرب مدل لصرد- رتارتبم

 فس ضتروا جاكوب رخام ال فلا ىلع ىلا-تاترلاوج ف بص اكن تجسس ل لاوفا نادرو ايلركل اورعنرطو نر

 نك | لل هس والا تطل كرا م اولابروامطس او الب كس انيق ارغنتس اوكا
 لج داق شيال يتلا. نلقاه مد كراك ايضا <

 لضو تافصلا ربحن هتافص نود _جسداشرا اكل حيرطت لو لادقا سبب لرغر_ نتشريغ بج قتشيل رعي ايل رعاظفل
 تاغللا فيراصت كانه

 ساما فلا كس كف ذح هزمت _.اهت هلل الا ليي لسا دفن اركب كيا ىو يع تار وقرا سلس لاذ قدا شا

 يل_ ل ققتووبعم لل اعتنسا بلاغ نكي ليث تل وكووبعمرب لالا جس ماج اهكدجتاسس كس قاطعا اي يل نسا - للم سك

 ١ تال امل مار كرمي ل لا ب اكن اقتغا لقي <

 هذا علا ى كه لامتسادوا ُةَلاتدبعؤ تتوب قل ةيهولا ةهولا ةهلا هلا-'
 يو“ نس ريخف سلا ّ

 وم لح هيلا تنكس ىث”“”نالف ىلا تهلا“
 جس ايد هاني وك ادافع إب طقيقثو وروا سات[ فرط كارل ارجالاو خس اياني وم قتتشاس ع عزف ثمدلا_7
 0 هماب علوا ىف“ ”ليصفلا هلا هإ

 لب جس ايلا يلرك لإ ديت هرزنمتوك اس مهو ل فسد راوشد ءرسك واوان هال و ل ارودقلا_وبب قلتم ميحت# "هلود#

 اوم هالات رط حاشا دوا ءاعا

 لكرفلا حضروا لآ ةهلا ع كى ا.لكالاح- تس اي لآ ةهل وغم كارل يلي درك دريل ساوكل قس ني
 ش .عفتراو بجتجا أ ”_ ررصء اك هيلي هالوج سس ىلا. هال لا

 لانك اتسا رب روظس تفرك انني ف وصوم كاد لاذماو ل ل هللا كسب لقا رسدد

 تفل لوكروا < هللا رب هدردلا اج ايكر ارت اكى راب تافصرب ل "تم قرورظم نايا لوكعل_ ارتد كيل ل ار ا انو

 ريح وأ_رثك ك هللا الا هلا الح رطل نمحرلا الا هللا الري لع اج اناء تمفص حررط الاوريو متر نسروكه للا ظيفل كا زي 3

 جتا مشا اوم تمب نع هوجو لوم لا ليج ديح دلك ات الاب ككاذاع - عسر لب

 لاعتسا بلغم روط ضان ل كس ادن ا ات تح فعول لس قنا فال "حي رماظ داي ن تحبس لوقا رست

 نتن ناي روأ وج رتل امتنا ور ةروغلا ل و جايا نوصتومو نسا ب ادايكرم عر رطل قعصلا روا ايرثلاروا ايل

 دا افخلز ين -انلعرل يراك ل ما ىتتزنفل لوكيل ساس نقب لس تريح ل ملا كادوا اكتلاذ ىدفلا ضر و تسد لاا

 هريخو وبيسروا قلاش مادام اما تس عم تاوُمسلا ىف هللا وضوتي1 أ - وم ل لب ادت تاز تك



 هاجار تيب #1 اه هحتافلا ةروع م رعود اب م مترجم نال الجر يبق حرم تن اه

 - ل نسا ميكا اظفل
 ماله ساكس كف ذع فلا كرا نايا نخل ايرساخت اسهال ني لاش اكسب سار ضنك سي لو اقوج دوا

 لم اكيس كش ا فلا, غب رداع لايوجد سافذافعسب» كلت ج جنتي ر كف طعوك ماا كسلا نفل جايك ايدرب 20

 :لاج للا فك واب هللا اماذا ليهس يف هلا ى راب ال الا حث ةناج ف ع اكفلا سو لعشر ورضا لوب سيق رسم

 هلامك ىلا ءىنشلا غياست_نو تل قكلس 1 رست ل هز رسلا اير :قيملاعبلا كر
 بر بري بري حررطال ين مين من كلو تروا كوع تفصل فلا يمروطب حررطكل دعدوا موصدحإ كس لا انيشفاشيش
 ًاقلطم حس اترك بيب تو تضاف ىف لو زج ولم قرا وو لتويل -س لن نت كس كل اء الط اك سا ترو ورب جس ذو اء تس
 بكبر ىلا عجرا بث ام ايكل اعتسا كس ركريقم دك آلا لاجل اج لاهتس اهيل كس سرسود ب ضاخ كل كس دشن بسد
 كا ئفل ىاروا ع تحالع كووج و كسدقلا تانئاكى دإل - جس موي ذ قت لما ةررط كبارا مناع 0

 لس رك تباع كى وقتلا ىوروا هريدي ماع «نلملاعء سنا ماع 9 ا
 هس قى كت اعرق ا يكل راب تءافص ا كرسدد-<س لاا قرجت اساس نوف ايه ++

 0ك تي اس ووقوع ع ل 2 تاج نوت, لونان فرص فو الط كلام كلو تك تروا
 د لو صح اكريبكم ل اعوجج_ير يخصم اءاك اوفر لئوتك_ نت نانا فر صوار معتس_نيملاع لابي كل تيك تاارطح ضر وا لين
 رن لوريل اعروار مفصلا لبن يركن رق عرى نيت سوم مولحما الاكس ملاع اص ررط قريب اع كت لي نانا
 ايك اباه دي ب وصب ءادئإي حر مروا نيملعلا بر لش تارقاليأ نور صبت الفا مكسفنا ىف وجايك ايراد ة سمك
 كش رح رطل تتفو ك ث ودع اكت انك سس ثلا طفل انسب بص ناك ا ىتركن ا ددقم ل ثسس د مسحل فل جل
 دهس نراتقتك ا رى ل ءاقب نيس امل اعملك وج مولتماتسس نيملاعلا برحررطىا_اوب مولعم نوب: حرا فرط

 تدرك كنوع بف نإ نارضغيبج_ ليزا عسمردج لإ ياس غلابم ل ولو دوب .ميحرلا نمحرلا

 َْى رلص_س اتا فطعنمبب يب قر يت روك بحاح لكن اخاو لظلم |زيمو تفر كب لق لن تك ل شرو ةهخ رن 1
 تلاها ىدارم لوب تس وم لكل اعتسا قايم اب .جداكلاهفادج لو تساج دوب تيطاح بلا ءاسا دهس وخان ساق
 ربك رايكر وا علقت عطقردج _ كك ايذم لوا لكل جي لابم ل نا دعس دايز تس متر فزت كيكو لل ندا نإ كسول

 كة اجاهك ةرخالا ميحرو ايندلا نمحر اهنا دع السا ةيملاتم كال بز س ىلاعمعس لدا ذلك كذو لع

 ل رف نكي ع لوري بسر فاكو نام تصر كدشنا فلي اين دلت

 دج كى ذب ست واينر نكي نع ىاي بسر يتتأو ورخأ لك ايندلا ىف ميحرو ةرخالاو ل 6ةابابآ
 م يل اب اا لم دعب ظفنلاكم سرروا لحي اظفل كس نمر تبا لل كلو ميروا ني 7

 -ه لو: لكي ة تمر كتف [تدبنب تتر اي اثر كا نمحرلا ميحرلا قى ها لوب سكب لس لابي

 تايد يعكس تيوس ج كس: ضاندتايكشا وعر دل ل دعا ةرروأا ايل ال لكي نمر ظفل ل للا

 شرف لولد لوكس اترك اح را لوك اسود - و اوم اك يتلا كعصروج نا أ ا دل 2 ل م

 0 - :قكروا جي الك تسو فيت ب وب ع را د

 مل فرط رصد جس ضل ملا طفل فرط لي يوكل ب تس كي حس لوضون بسس نا متر اكدتلا نيس اتى كتر ناسا



 مارست ا هحتافلا روع مدا مبا مترج نيل يرسل رشد جنتل
4 

 ماقلت ريك 0 ارسودجس كح تييفصوروا لح تميت زنوج يس نكي لن نايمدو حس تسفص ضل
 قول فلا لبرزيج بس لين لوم لصاحب سس نت ل لويز اهلنا راق ناموا كردتو نا ارواروجو 0

 22 يور فل أوصا كس ناروا تقى دم مايك ياك سال موق نردككا ست س لرد اق ينالوا سوف بي

 -كس فقيل هرروا هتمست 0 * مر اظفل هتمتر وظبوو ل روم لو

 ل راققل قاب نإ شرعي رو لك نر هلاب تح تف ظلت ىسؤر كه ياك( طفلا وح روا

 ناراعت نس ح لكم نازو ل ءاطعف ب قلخف ثوم اك اس بو كف وم لرصد ت سك فارج دكا دس اود زنوج فرصنم
 دلل ل فرص رج لب افلا رش "اه نذل

 اهب كلام ب وقتي :لاسك ماع .نيدلا موي كللام

 نمل تع ب لكل يرسم يل كللمتال مويا

 2 ودايز لع ظفل لاا زين ستات كلاس كللملا
 هل رك مولوج ذو ان حس كلم كسر افقي يدب لم تاكل اع زوال كلدم كلام"
 - لو قضم رقروا لج لا حرر نال رود ناو رايب مردود
 ع ف كلم

 ناس قا كلارا
 - وم بوصل دقو رطل لاعب دم اكلام_ ف

 سك وكرار لاعبا
 رمت ىف وذم ءارتبمرجتاسك تذاضا هوي كلاه-<
 نيدتامك كي اتاجاهك-لؤ ل ءازج زور قف” نيدلا موي لي تروصكب صفروا حر تاس تئاضا موي كله 1

 تكسب قش ىكا قرع اكس امم .نادت
 .اونادامك مه ىهاند .ناودعلا وس قيملو

 قراساب هيتس« ةيسدلا/ ل ونحب لوعقم_ مي قتروم عسل 9 ةرظفاضا لل عاف ما لب موياكلام

 هل لوجم نتا ١ لوم يظفل تفاضا لش تروص ١" نيدلا موي ورغألا تكلم 2 نوني نوا رادلا لها ةليللا

 10 قف لس ابدع تضماك فرحوا كساب يحضر را رارمتسالا هجو ىلع مويلا اذه ىف كلملا

 فرط مويس اخ تئاضا ىف كلاهروا نيدلا ءازج مويس لو؛ هب “لش تدوصلا- ل جلس تع اطروا تقيل رش
 لذاك ت افصراج كدقلا لش تايآنا- ل كاوا ستاك قرشا قس نو ناك :ايياحل هوما لا

 تفص رس رو درو ا تيب روداجيا لالا ببس اكبر للا لس انتي 57 نيملاعلا ترهل ََ
 باج اذماف لاق دصاا حساسه تس لراتناه ساما كب + ود اهيا مل هسا را ماظن تح مروى 3

 3 بجوار ايام هثلال ز رسم وتر رزان توج تاذلا

 7 رياك يل دو تناسق نو لاك ال تاني نيدلا هوب كلام عمو ورا
50 9 
 2 تاه نانناع 8 تري كك 2 نر عيون وطول ك2 نت رغب أهتك ايي آم ترف اروام ل انور لاحم 0

 مل



 ها رت ]تاو هحتافلاةروم كي رسولا ل مت” ةرلجم نال اجريت حر روج رت نما

 مش تافصوب لأ“ ممول فلازم وبضسروا يس تن 0 باي لود او ب لذ ت اذى ثا تاني ورث ب انام لل كسا!

 -تس لاو ن 31 اي اع رايح أ نك

 زايقااكدتلا هس تافص ل وراي نلابنج نا اهقاب روم بن انا فيصب كن اكفنا كتبا .نيعتسن كل ايا ودبعن كلاسيا
 فرط كن لايععتس ناب د: نول ايكوم صامتا داب ذ تس لس ايو تافنثلا فرط كب اطبخ لج ثمل اسيا ف ايكو راض لئاكروا مان
 نا [كاد ا ل أوج قرت بناو لكووب سس تيرا
 لايك اياير فن ايب وب اقو مقروا نلايخ تصلى ك عل اصروا ظل بع وتمت كولا ءابسا لع جوراكي رك ةتالاحٌلاجا ع تراعي

 كاسل "1 ىلا د تساهل يوك نجد ا ا را نابي كرما نمر ريكا تب

 571 تملا تيرا كس تيري وا باطذمك ا تاي اين فاضا اك تفور# |: تاكدسا ني نم تا مصغس م

 12ظ201101111 1 0 ثبارعال راو ا اروا
 ل لجرلا غلب اذا_ ىث تحل للشر وقت راكب مل لااا رواج فاضم فرط لدن 0 اياز

 هل لالش قلع ذاشرر لك اب ايد ب ارب ني .بااوثلا

 نسا فا ل لوك كي ل ور رتل د تومارابس سس نا اياردانث لو“ ءرتاتف لسكن كل وفو لاوس

 «كايارواتس ربو ارو' فكاياظفالح تعب ىو رواد ع تسلل "اراك نال كيس دالي يافا ىلا نس

 روأب 1 2 ديعم قيرط < ان"يابأ- ند كح تازذروا ب لابتلا * ك تدنبع_ج يلا اها ى 3 كايعم

 توف كح لن زكب لطراكر دنا 2 كن ا قف خل عروضت ملل تنال كش ايفل كتي ىلا زيك ذ

 0 ”ارفهس كرو 00 م لل ازرع ل ر نإ "الت سرب بلطم كى رورض نوم قروض مي اب | وعدي كرو واو“

 هوا لل وصح اكلت سي توا قرور ميل تنومروا مس احاجوبب فلكم اكل افا نااسنادب تس ساروا اسي ابنت ع اطتسا
 يلو هت ربيع لش فب ىكتارف ؟راوسيل_ سس لاهل تر لقي كج لوبي تيت ةساج :٠ كاسأ

 تادايع ل 28 اذا جس قترو يرولظمت لن < 3 ع اع ضرب سنؤلب يع نيل للا- ج اعانر» 506 تردثو ل .

 للا_ىزايفعسرسودإي لوم تش رفاظفاك هدداوت__ نإ دارمم افرك لارا قراقل م نر 0 .يعتسنروا ديعنروا_ت بولت ئاعا لب

 يفضي كسر صحر واع كل لس مانتماو م ماظخ عب مرزتماكلوعفم لب تيب ارواعتس كروب تبا تل يطأ ى تع اه إي ذ ىفروا تدني ى اهتبا

 2س تل ل كريغ دبعن الو دبعن ىف“ كس لان يع نءاياني حج

 ري ووبتم لحي رظن كدب اعل تس يدك نتدج روا-<س اياب اهلمدقم لش رك وكى اد جس مدقم لع دو وقنا ل تس ج دلتا رس وا

 داب تيا نلت ىو دز مك ا كاف ودك وح لاف اد تساع ىلا فرط ىلكتدابعرجي - جس اج لو

 ناسمب بت هدثب لتي س قرارا قال كيأ كايمرو هك ئاروأ ورب يدا جس قل تا 1 - و

 -تءاجارشل اوصو سس ا بتتس انج د لدم ل ناب نقي اذوسكس دوبتمتسس ار واهس احاجوم قر فتم

 لا نا نزخت الداشراكس مل يلع دا لسثوظروا نيدهيسم ىبر ىعص نالوا ورم تر ط>وإ حس بلت ارم قرف كب

 ىلاريس ليد س قكرظنم د رضي م دقلا لوا سكت لس سا للوقت هود لل يا قرن شار رواري دخلا هي جس ل انعم

 1 ا نيعتسدو عن رواج ناحتتسمىترلا فرص سرفر طل اراك كايا دواس ىل ابار نم رس قرسو د روادّلا

 ديمو وازن كل كب اند كتب رصد بعلم تي ريل ظ هجر امك نا داعب 0-00 أ ندا



 كانا رسم سم 14 ةديستانلاوربع 2 رسأوداب 0-0 متغرلج نا اجر يضر رشو لج رت نال لك

 قعد ابعل 1 ايوب هم مولخس جايك 55 اصدااك حرر ليا ني لاو ف رظ قي تدب عت ترابك ست كس هدئيسل 0

 لي ةءارقلا كب نط سس د عن فام تأببامدار/ ا هنن ةرواجق قلوب ير ذي ماجا كس ماعاد مدل كب آمي
 0 ا ا ا

 فيك ياء رفذس لاقت نقل ش باد: كح نيعتسنإ.و أ جس نايكي وطمس نوعمر ميقتسملا طارصلا اندها
 اندها كَ اعابأ ل ولاي- تكس واف ابر ؟رامب فرط كت مارت ديسك س ناايباكتساوخرد لل ودنب لي رلسلس للا ؟وكنيعأ

 دهس انك ايي ف اوك اروصتن

 مهودهاف تي آن كي حس تدمي ع اوعدك لاعتسا كتير كل ىاوك سل امنه ديت سس فطا لت تلك تيا

 رواد < لد« فرط كتب لع لاكي ا قكيدب_ه 1 مروعا تيارب لع ميحجلا طارسص ىلا

 كس ىلا رخاروا ماليش ؛! اندها لابس ن ام تس اجركا وجيت سكس ئلاروامال يرقتاك اتم تس قا“ "“شحولا ىداوه"”

 لاو نو راغت_ ناذنا ل تارة ارجوا نمر راتخخا لت هموق ىسوم راتخا ل اريج ايئا يك اهتسا
 0 لا لك ئ راي سسسنج
 هرم النو اضتختاروا يطاب لساوتجروا يلع تسوس _ ل ل فارغ فرطىك رام سنن انو اطعاك طاب هرج الن ساق نلا(1)
 مهانيدهفروا نيدحملا هاسيدهو تابآينانج رك اق اكل الد او كرك قرف نايمرو كس داسفو حر اا لت و نج()

 لج نلاهاكت مارب ل ىلع ىددهلا ىلع ىمعلا وبحتساف
 مرقا ىه ىنلل ىدهي نارقلا اذنه ناردا انرماب نودهي ةمئا وه انلعجو تيب[ انو# ل زانيسبلا بتل ءانيبتاوكل رو ءايبنا()
 -<تس نايباك لا لل

 - م اجوم ىهامك كارد اكءايشاول ١ ذلس لوبا كس «ماهلاء قدروا < ايد رئارعفشك تل كس بوق(
 نيذلاونهدتقا مهاداهبف هللا ىده نيذلا بدلوا تيك انج - يس لصكيل كس ءايلوا ءايبنا مكي كت يام

 ايد قوم لدايزو تابع تيباريوووجوم ول يءافغاكت يا اهو اريل تسدك كىا# انلبس مهنيدهن انيف اودهاج
 تاما يسار لمت لش دذلا فيسك كدت ي دصقم 3 كه رأ 001 كوم لوصت ٠ اع يتتارم

 رك ليت كراش كو النفل ء اع دروارما- ةساجومرلمولج ىلا رونركومرونعيسس شقرا وفا لليل احرما ناري تاي اهتروا لبن مومو اوحا
 دس اتوم قرفاكيبر لعب نوفود أو إب لغسل ع ءاعدروا- هس اتوم الهتتسا لير ماك ج ىكتموافتمس ظامل ىلا

 دهس اها لورا اردوايول- 0 لب تك طارسوك سار جا ايل لك اوك شن تنذغاك ماعطلا طرس ب طارصلا

 كمثل دآم ازولواصروا_ ب اماجايلركى ب ربت داص نساك طارسسلا_< اناجالوب ك- كس تءار يتلق يا
 داصء ارق لاب دوادجتاس كس مايثا هزمت روا وهتاس كس لص ب وقتي تيباورب لل ورروا لمة تيوب رمل نءاحن انج يس اناجامع ب كك
 .داج بت كان تسطر كار سجون لاف واجس ب تنال لي حاب متاع

 لا ةسدمل ||عتلسا شر ومر ظ نوتود لا رطروا طارس

 دهس لدارص يم السا تمل ا ضتتروا يس وام وإلا رط ىوتسم تك ميقتسملا

 ويك ب اتركم لن مكس لااىراركتج حس ميقتسملا طارصلا_ب لكلا لدبي مهيلع تمعنا نيذلا طارص
 ابك ضعوا هار لت قنا ىكةءاراكل ون املس انكر جاظي رواه ديك ا تورت فاك ل دب دواس هد



 حاربت 1. 1. هحتافلاة روس مسخ رسما مها مقفي لب نمل الجري 20 تسلل

 تت ارقي هس دويدار تو كابس ليث كل دارم قب كو“ بالا د ضنروا يل ء ايبا وارم سس مسهيلع تمعنا نيذملا لتس
 ب تق ذي لري - لج تكول ت للا قي ماعنا لسارد_ لل كس ننس اهب تلق اكس مانا < مهيلع تمعنا نم طارص لت
 يورث لود ل ل قرع اهوصح لل ةمع ودعت نون نإ راسل ثادق رياح ب

 وكلا قطن رك مي 29 تر تس ندباك در كت ىلاعور نو نم 000 ا ع تل

 -.اناج اي داكءاضغا لاركر وا قكردتتتسايفيئ كراع روا اني دركت سجن دو لم رف ل م لادا ان "اديب اكن لدي كج ىلاسجرول اني درلن ور
 تيب نرنرتبك قار كن اي دوا - يدرس سار آعتس طب تاكد واضاف قالغا تس لل ذريك 1 تاع نرطيلا
 سس نويل نيلنو علا قرتلا ل“ ل ل وبب اسوأ مما وردوا نوع ل ماكل ادواج دداتسإل ايلى شبا
 هر كراس | لع لاوتمتى وين و لكويلا- لإ دام لبن مهتضن ومو رغا للص حي #1[ رسم ىنيش تس د شيب

 بضفوج لب كو ها < لوبحس نيذلا < نيلاضلاالو مهيلع بوضغملا ريغ

 ىما_هريقم اب عمم ارب تضصو اوخ_ اج انا تمن ىف نسي ذسلا وك امك سب تروس قرسون- اوبس راظوغتس عارم وا ىلا
 نام تنك اسس لالطو بضفي- مود« ناميا تنبأ ليث ماج كح لوقت ت مرا رضا ببال رح

 لد سرفص ىو مروج اب  تفاشا تسبب مم لكس: مابا لاما لع ريغ امرا ال, تاهدتسو نيد ريغج

 مب” ل وج تدارسوارفا نشك برج قل“ نيدسلاّ طا سم“ رسيغئرظ ل بتول يد كح وم باوج هود لا؟ نأ نع

 8 أوت تيب اسلي ل لاوفوو ف وصوم حفص بح

 ار لات ريف كل ساس حض كيا فرط كى سشتس اب دوج ف اضم فرط زج كما ملتوج رسسيغ كس ب باو رعود
 - يكد انانب تنفصل اه تين املك لي فوصوم تفصيلا ايكو فرح

 - لو تنس ذب بروصن هس جو كل اعولر يغرس نا
 ببوصناحس جو لك انساب كسا اناء ب وصتمركن ارم ىنعاإب بس ىللاع تينا ردا لالا :روركر ل مهيلع

 هالالاأ "شوك ونود رف اكو مسج لوموارم سمح تقمع حلوم يطرب جانا

 روان ل وب هيت رطل ام ؟اجتزبااعسعداداك مانا دك بصضغلا

 كةاج»# ل عل لحس بووك غم لمان بن : مهيلعارمود نك تهل بصأ 0000

 و قس نيلاعنالر عهدا جرشميلا 5 لوم را 5201 0 ريغ ب دناز ال

 ال ريغروا 6 براضب مرقم ل وعفماديزروا_ ترمى كانا ب راض ريغ كتو ذن اجانمآب راض ريغا ديز انا كج
 كب راض فاض لكي ادت < سان امان ب راض لشم ادسيز ني
 ريغ تءارثليا-<س ل 8 ريغ فاضشم_ هس آم زال ا براض لا فاض »جب فرط
 لدا. لا له تسدد . ىءاركر يسد ذوجج تمار جتا ان تنناد لن تك لالط .لالضلا_ت اى“ نيلاسعسلا
 تير ل ريق ونقلت ني دعس نت قرا ارسم اكن ملاضروا ل .: دم كي صون تنارفعت ضنك م ب

 -م ماكس ادام تس نكاد تحرمونا لابي وألا وام نال ان نش كس يل بمول اجار ماهل سي

 نجر شل ل ل وير قو تلقت توما عدي داب لامر جوعا وع لراس اخ طيش »ا
 رق ل برو عفر هلا كيا نا ير



 كانا أتي از: هحتافلاةروم 3+ بورا مد مترج نال اج يأ حررشو لنج زن ل 5

 لوو ناد هس جت سلس هر نيلاضلاال وتعءار 0 2 الما رم ا اكو يلعن ب رك ري

 - لا ع نا د

 روا اسد هدورافلا كل لس نحس تن نان مل نسج تلا مالطا نيا بجسسا قت ا لنا نيمأ

 دازف نيما تيب لام كت سودروا انيبما لاق ادبع هللا محر بو لاثع كلج جس لاعتسا رد وأو ريتا هروصقم فلا

 رق تس اد ا نأمل ا! نيما .لعفا_(اررفت تئادد ” لس لاس روت ابطا ادعب اننيب ام هللا

 يارثروا ةحتافلا ة ءارق نم ىغارف دنع يما ليربج ىنملعج_داشرا كرو عر ناونسم ان ياك اهي رت انك تروم

 قر نر كار ةديع اعد هب متخ نيملاعلا بر متاخ نيماج داشر اكتر رظح باتكلا ىلع متخلا امك هناك

 نلت ل ل لا عع ى هتوص اهب عفرو نيما لاق نيلاضلاالو ءرق اذا ملسو هيلع هللا ىلص ناك تاور

 يومى نح قف "ةيفخ و اعرضن مكبر اوعداتمأ ا-بع ل 0 كتسرسلاب مب ؟تس بم ل لونا ور لن رو ءاريزنح اع

 ةعيالجلا نبات دبيان فاو نحن بما لوقت ةكئالملا ناف نيما اولوقف نيلاضلاالو مامالا لاقاذا شي صروات

 نيما مامالا لاق اذا ا رفيبآ 2 ؟رج مالكي حس ىلومريم اج كساب ني تح هبنذ نم مدقت ام هلرفغ

 . نيمأ اولوق
 ا انت احاو اين ءاوا لا هيسس نات هيب ذ قوت اكس تب انس تاناور زمن

 لا ملساسل# ذاق دعب نايم ىب نايآ ل رتج سدا دبا تس ن : 0 ا

 0 00 تاكى ل وارييغ ىل اللب يأ اكزاوج مرع زاوج فاخر روا_وم ل بيأ ىرتج ل لك الإ "و7 تاحالصا قش

 ْ د6 الب/ى ذاب قرفتان لا 07 الرسل انب تايب كسل انآ

 رس | 7 314 8

 هس لاوالله اج ندد ترعر صم ب طايل كل هبي فرص كر آر همام ممم : للوزن عاشو تا طر

 امد تس تايلور رت نوادي د« همانرساكن لآ يوك هس باكا اف مناك لا كل قا لوا حس بسس كين اني

 دوما للعروس لي هع لذ انح 32 )رطل حسنا ات تروس هو[ ا ل يم

 0 را ا - رهخإ تس نأ رج لمد فرث يلا تدع تيك نك لاي هرم ثوب روس لزم

 - ةءارلع ا وم هيت تن اهانه كي وو با-ة:ايكا بك لا جب لفه ب لع تعأر اورج لش ام اي ايكاببكى  اشموك ا كل صا_وم

 ض 8-1 2 رت - ص 1 را كم 305

 1 نا ا ا هلل دمحتلا 000 كل 8 0

 لوك 0 ذبتل ولو نإ سل كار رواور 3 فارغا كبت رس لا كج 'نئاَع تانا اروا لو خي في على

 1 ا و لوم سدرك ارد نأاوس تمسد كس كح ن 3 دور اينو لأ لما ىأوا املك لب" و هدر سي بط انيا لس

 دة اج وم رج طوب

 م 2 5 هع بره ميسا ل 7

 تثروسمو لح ياي ل لا ..تليروس لب ك1 907 را نار

 5-5 دي

 رو لازم موس “دو همت 1 7 مرج جلع تنير يش لل | روض دول لس

 تومو فير ل لس لا د لم كحل تمرومس ل اعمر ل نانا تس لارج مكاو شد جو فاك 50 دعب



 تح ارسم 11 حسا ف مع رى زرتخت لح مل رايح لفل وج عب ولأ <

 دو ايت تان «ليشن لام مكاو 2 را عطس نا سدت لاجلك ءانب ف تالامغو يلف شو نا ىف نا ضو

 كس تنافر ماكس اضاف كت اناس اكس هل ماد هس نسيج وك تلال قرم 40 يقر ءاجن : ىلا لاف خو

 7 قررت ل نبات 5 17 يلو لك ا ب رول

 اديب كج رب < كح كس قدا ف صافن مكس عيل تفماق 22 هابك نتا فرصرواو# ناللا بلر
 لع ءاوس ض5 5 1 3

 بس ادت "تل لوارواو مخك ادا [ تحير او تسار وادي عاود تس ذا لاو لك طع اكتم رم روا الاف كس“

 د تدب قلو و دلال لاعلى 0-4 0 قل هع ل 32

 تساي اياحنا هدي تس رب ترقي ى ذه يار ً لاك ب حاص كمت لاك لاف نت مفيرت

 لارا وللا د س تاذ كافل جر اك اول لال لو يلوخ لو نس هوك كلمت لتر ضروازتج لاب ل اير نش

 روارا ل را دنم نايا ناسي« هدي ورم ىلا تدك نأ لات 11 كرا لي د تس يطع اكدقلا دللي احس لا ىلا ١ ل

 ند م للا د ين كس م احروأ ىلا. آو كل ام يق كس سر تبع ةضامبا : لان بح اصر 05 قل 5 للام مو وأ لترا ع مدت

 عم ل ايل م / م م ”

 2 06 لا 5 هس نس يسال“ 100 5 + كل نيو و 6 قم ل اهوا تل بدت ظاخكس ى لام

 م.م مه, كت
 هل رق 2 0

 00 عقل مان ته ْ نايات ناك ووو للاب و ليا 0 م ا كرت 9ك - هس مخ ادخل بم نا“ 00

2 06 

 لعل جس ىك ةجو لوا لل كس اخون د نسا نيدلا مويدتيأ ا اوتار يزل لا 00

 لرب اون ترم ل ئازور ف اير هم ند )انفو ايا ل 15 تاقلازدن ذي تس #

 انا اك كدنن هانراكم اكلس ناس 31 نول نع 7 لاما اكو 0 لوجو قل حروطلس ىب ماي

2 3 ١ 

 هلا لس يل تايد كولا ون تك رت 00 اه لادم ع ليصار كلا كت اونا ارا كات

 ًُء 0 0 ب

 ني : خلا ىلوأ يش ءاذجل ىل سادت كون ف «اكرا قاس دو مكر ايتخ ا ياريبا لكك فسلم رواد ع ا للاي رمل و رقلا

7 . 3 : 2< -. 

 داس دا كح تفاسا سم نادي نسل لارا يعاتب اشم تلد ت كيوب ء لإ ا ل 0 وب مز لوكا عن

 - ليغ يل ها رثلإ ايام ناضج ول ركل سا '- تاو

 انور اس نتا و فو سوتسب فلاحي كدت :لاصنا طقناك تن اهتساو تدايع
 اأو مارا ل قرات لح بأم اشا نا ناين : قس وم ل ويل لابي - ىئالغ ( ) راد رهن ىرفب تعال( ؟)

 6ك 1 ا كرت هع رو نيعشسل كاسيات يي م كاع ا ع اع

 03 : 0 0 نا

 - م - 55 ل 7 7 5 .٠ 0 ١

 2 1 "و امو 78 8 7 - د 1! بج - ميسا 9-5 ع 0 3 0 اوي مد

 هيما ماد ات كس 1 يئس ريتا ل ست يد تا تا لع بسن ىف لل اح ىلا مت لس لت تس كل ام ل اب أ كى هن دايس
0 1-1 

 مو كل ترا هز 5 2 2 1 3 8 59

 تاي“ تلال اول اب تاز ىل دقي ِآ اوم هولع سس ساد ]ل 0 تساوترد من تحن اروام كل نذل

 5ك 0 2 3 0 2 35 1 5-5 ١ و 2” 1 5

 شيكا ىف لئولل تع تئاج ةاعس ل ثلئ اهسا ىلإ مايل ىلا ثهتررلج ٠١ أ وو مني لوب للاب تس ام احا لأ ا ىكاادم يع
. 

 سم

 نامل زم تلح تام الضوءوار ناس ويقتسملا طارصلا اندها_ت مو رح ٠ هرم لاو ه1 ا ا . 1 را 1 9 50-5 : - ' ٠
 1 2 5 دو

 . هوا 6 54 - 5

 اند ب 3 م اما خا ذه ه# عا لها دخل م «لارمس يح
 ماء نايك اري دوا لاك ظله ثروات ل“ عك ا ايان نال ىو نا ل ال ا ا ا ل



' 

 تتار تيب[ اه هحتافلاة روح 94 مثورأب م6 مترجم نام الجري حرس و 0 010 5 1 يعج 1 ٍ ماج ج7 1

 مترك كح لاويلمت ل وع قاس الايخ اك بن ايرف لامار كرام يآ ! دقلا س ا_وب نكااض اك ازفو كاي سار هدب - كسي

 - العلو ار ماش فاصرون ىريس لب نايمردك لوب طير اشي لكى دترا بخ اج اري ارباش كت لقيت

 مهيلع تمعن! نيذلا طارص ...: هس اتامرمق انطاب روارمسق روصم احنا ىرج اح بولطم قش مهنا

 ريش سرر كاامرتلب ارو شب برب لتس تسار# ل وكول نا هو هس قتراج كت تساوخرو كوار ريس لم
 تلح كل ذارفر يس تاءاخا كح ناقد لا لج ب تس اراطخ بس ىلا تول كت نآ كس حس هف ناس ذ- لين كي آلت

 لددا نث تس وم رانلم حس لوتم قوي د ع روط تباع رجاظي د يع شيلا وودارم ا نزلو كل مم 1 تيرا نناع يس

 كنا بد ا - لا سو: ةسدعك < ملوارل ' ةرالفو تداعسىي ادلب - لل سوم نش كس بضففو طوخ ل دلل تاتي

 تا ركام لي لص لس قرون كارضروا قور تساد# ىو تاماعنا رار دا قسد ارم ىراع حس تاءاعنال جس لاب لك

 لوفوترف شلي جرار روطبلوج تمام اع 1 فرار ام كل كاع ا نال رص: ايبا لئارص» اك تن ا

 تسد لوك ول اف اطلس هيه ةيفع اريح نوتل ؟قراع وك ّ ثادوا لأ تر طول ولو راقروا لودورثروا

 مال آن لتايرواهتس مارآرباطاكن ملت

 نام ب لركاوت حسن رطو» لور هاد كسك ث ماشي كاتم اياورو تابآأ لملم لملم :قرفاكت لل الضو تبياوع

 ردا نك مل دو [نطسوج لكما تس لوم ا قرفدارك لولا اصب كا اناحوم دار قرت اب انكر ايتخنا اد طلغ رك جو

 فرط ودنب لج مك أ فمتلروا هع اة ل قرن لارا ف ترسل ليث جسد ذاتتم لع مى رسود قراضن

 2 2 نوبت شذ لرواد كب نياق هنا ذاقو جزل جب وتحمل عا يزل 12 تروي ولا عاب تالا و

 هل اوعمتساف نارقلا ءىرق اذاو تاب اب - كل ناي ل ليزك تروم لاا ف نب رض شسب كنت ذر دن نع ذب هتاف روس

 -جس لبر ذل كب ب تسدورظرزتب لع تق نارقلا نم رسيت ام او ءرقافروا اوتصناو

 مه تال ان هاا رموو- لع

 ندر كأبي ناو نوم كتاف روس ةنج اي نمت ديج اب دوام نرسم نلاونخاك كاي نار وكت اذ روس ممل را

 20 دكر مرار كاشي ارب بايك ا ىف بت_وركتساوخرو كامن تس ماع دنوادخ ليي كسب بلطم اكن كس سا 1!

 هاه تاذ ىكارواد هسا "اعدرواو ذرى اوو هس يلوم ثم اوثو بلط كت اب نا لع لد كس نانا ع ىلاو

 اعدل 1 ل ءادتبا كت يارب باك ذب جس ل رايقفاروا تدق ”ضبقكس ىااع هن يدك جساتنج ناقل س ان ترارقسلا

 هت مالكب حاصل سل تاواطتروا دلاطم اك جنن آر فس هاما أ تيبن ا هوك كك م يو لاسنا يوك سد ردع

 راكدروب هدئب -عس باوجات امد لا نكآر قبقإ روا جس اعدت فرط كوت داق ةروس وكب جساس ساو تادارع يايا

 0 كسا لي تروص كن آ,ةس فرط كىلاتت نت فل ةنر قرم كج اترك ا هد تس ماع
 كح لا ب انو لي © لامتبادوجو اك ترو م دول رطل لك رن لس اج ىلا ؤرظنرب زاجيا دوا تييعماج ىدحتاف

 سرعت لت اذ روسو اكن اءاضم لس كل نر يس دول حررط ىلا ىلإ لولا وم دعم لت ف بس ل ؛ءجن ستشمل
 ماك دادقك اج داي امس ةسد# لاما جس هراشاف طق تافعو تذل نيملاعلا بر هلل دمحلا

 فرط تمم ايتو ذر «ملاع قتلوا تاهيل دعا تس نيدلا موي ثللاصروا للون تس ابآى لا تاءاضنادوا فلا ءالآ[ لش لح



 <« مارست 14 اذه هحتافلاةرو- ؟ بورا مذ متفكر فسم نماذج يضع 0

 فكايارواهاناب ًاقترواماكد الا ملين سند تس هراشنا فرط كم اين كرنب و تدابع ل دعت كابا دوا توراشا

 ل لو ةرات تيادسدارماش سوم كس كولو رقفودت اقنع حر رطل ادعس ىلاجوم ما رفوايفب ك اح او كول” ل ب نيعتسن
 2 ام لمت كرب ىاروادقلا م ايا لش نا طار ل ب_ب اكو ول صيفاك تمسك كل ون اما لوب دارس لثوار لكي

 ابر ريد وبتسو دباع دقن ىزلم روا ىداهنب تءاتناك يركن آر قروا_<س لوم لتتم رصح لابت نآرقل صفت ل 3

 تشم نا ومصري رواد هس ريم انو تم ا لا عع رطل عب 0

 نفقا عروس صاف 6 نت قفاطين را إن لي يقضى رعب لاو لي اهنا ع تييجاإ دوا لدي ناغ قاع
 فورترواه آكل كح تناهتساو# جس ىلع بس لك لسا لوك لص اكدقلا مسروا ايكك ؟ل يد قلا مد بال بسل اكدت افق روسر وا -ايك أ

 دهس هني لل ييب ذ كاطقن فيا ىلا مالكا راسس ايدك حرر ا جس ذوكرم ل لق كس لاا اننا كبس ل لت
7 
 نق رس مل ةروتس هلررحاالا نال نس عملا | ىلص ىبنلا لاق ”ةريرع ىبا نع 0

 كتررط#  هتيتوا ىدلا ميظعلا نارقلاو ىناتملا عبسلا اهنا باتكلا ةحئاف قف دنا قوس اهو 0 نارقلاو ليجنالاو ةارول

 5 او تار لطي وج ودا دتدحدوس كلا ثلا رفواشراتس بحل يلام ويلعرتلا ل اسوضتل ع ناي 06

 لاق سابع نبا نعد لوبا تع رووا 0 خو د ا ةدوسل داشرا-تار ةرورض اهبل 2 5 ركزوا لدتا

 ناك حن كلما ىبن امهت وي مل امهتيت ها نيرونب رشبا لاقف كلم هداتاذا ملس و هيلع هللا ى : مع هللا لوسر دنع نحن امني

 لع قت لنور ول 1 نول  اباوث هتيطعاالا امهنم فرحب ءرقت نل ةرقبلا ةروس ميئاوخو

 رت كروس توم لام طع البي تاي اج لو كس ةايرفاطعر وودي آلى د تراثي رك اذ حش فك كتاف بر شت

 ش لس بلاك اك سالب حس ل كلاس ؟نرتوو تايآى رخل ورقي ةروسروا

 | ىبص ءرقيف ايضقم امتح باذعلا مهيلع هل :' ثعبي موقلا لاق ملسو هيلع هلا ىلص بن 7 ناميلا : نبةفيذح نع

 نامل نكءسفي المت 2 ةنس نيعبرا باذعلا كللذب مهنع عفريف هللا عمسيف نيملاعلا بر هلل دمحلا باتكلا ىف مهنايبص نم

 -ج_اتعإل نيملاعلا بر هلل دمحلا لولاك 1 قمار حارق ل ذات باع م اوشا اا رفداشر ا ف روض تس

 < اي دار قف مباع لك لامست وح 90

 ا نيعتسن كاايادعإ لس لا اتاجوت مارب دبعن كل ايا ماسك الأ. ل م :لولس افق الا

 تيانعراولا ني سارخي لد ح اتاجوم رون ساو رت رشا لس به بظر نما لل نبل كيدي اناا ند < ات بلاط

 وا ثا دورا يس انانوجدوصتقطر اجب لط زم نس ا لب < اتوم لسع تييالو م اقتم تس نأ” يلا اجد ناخد

 بر تس نمد تاتال كداب ركؤروا ىلا حرب ىلا هو رواد ساني د ىءانت ال وكف اطلا كس لا دوا لئاكوكراغآ كس يبل تاءاعنا

 و اذ ا تانك رم لن قير وخرو نفوكلا لوس ا. هوروا ليث تساجوم فوثك لي ربكت ابابتدل دذ كس نااعلا
 لك رت فاقلا نشرب سا ذم ار 2 22 كس خي صفو تسلظى كت افلا فرط كرايخاروا تشنح ل لالا
 درا دهن غل اسبا ل قاس اهبجا؟فرط كو كي لاقل دق ل الغدا ركع واس كلا لاعبون ونب نو تع

 رواحس_ انو راكبسلظ كنك امو و نيعتسن كل اميارجروا ع هراشا فرط يف افاق ل لس”. اناج بلبن تيب دوبكم ان



 50 0 ١
 كاحارسأعي 1 +81١ هحتافلاة روم ا رسكو 0 خام زودت ندم الج دبش حر رو 0

 اح . 2

 ريغ روام هراغال رص ل نس كاكا است لن اح مهيلع تمعنا ني اطارص ميقتسملا طارصلا انيلها خه رطل ل ا ذل

 لل فو نرور علل اسر مطاردات ىلا هاني تس سوقي طه ني وللا ركض ا

 نار لع تو ص رق ع رع بس هداشا فرط ا لش ىلا زن بس اهنا ن نوما خرارعمو هن كس عا اننيل ركل لا

 0 * نتا ام لش قدرت ا نايا: ريا

 اسكس مم فرتو وكس لباب واظن ولك اخ اسس مبوب سا با ولطم مهر رص قرش هاك هراشا قي

 ) 0 2 نوعا ذوخام )حس ماعوكق ولك راسل مس لير 0

 دلل درت تالا سس كاي مانع ريت كان ةرذ ل امج تصرخ ىرتقت تي اهني كدي مالكا يت! ىلا

 طن نع ةيبلا هللا ىلا هس ليفني زمجب رصب لع ذاين و هاكرابو قد” دوب لرب تس مرو ل ففر_ر جنتك

 الكا دياب نإ كك كح ناب اتناك لاوثاو لوقت بلا لكلتاح اج لد حف رطبا لك ب ل لوبتو مواقع

 0 ىلع: لون دزرم تادان. تاو روع قروش رعت سو من 0 0س 2 | ليم ولحم_ صن

 كى! أ 000 م رم رن رول يكل مالا تلود دوج هو دوب قات لي وكوخ لا نس ةبمبا ىلا جانب

 ل 0531 را اًهسعس لا ران لانا 00 راف كري ٠ كسأب هلع دب ولدي

 جس هداك قمر رت ا كل ةسذ اوم تب وبنو تل وأو تمد : قرت 0 كلاما نة ولي 0

 وألا لومج ” يل ناارواب ايحاو براق اءو دل نسا 20 نإ دلاو كس لارواوايسود ا ت اور كح ءانش لس ملكروا نآر قى ا

 -ايرفراتلمج ا ورق ارق تسر فخم تح ايمن ىك ل ون |ملسس سس لي تس ايلصح قلي نم د و مك

 نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس هلع تسلا تلا كانا انم لبقت انبر

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو

 يرو يطق اجلا ماا كهلعجاو ميظعلا ٌدارَقْلاب ىتمحرا مهنلا ىربق ىف ىتشحو سنا مهللا

 براي ةجح ى هلعجاو راهنلا ءاناو ليللا ءانا هتوالت ىنقزراو تلهجام هنم يسمدعو تيسلام هنم ىنركذ

 ١ 5 أ هع رو 5 # 8 0 #0 | ع 1
 ىبرعلا سيردتلا مداح ىدانب ويدلا ميعن دمحب وعدملا هةلئادبع ىباب ىك |مينالا ابع لان : ه1

 7 0م هيدانب ويدلا م ولعلارأدب

 كنب ويد تاك ربلاوبأ مالاسسل ا اراد د كلا مويءاقكع4 نوجه مب ١ 58 هيناثلا ياسحج ؟ مخ


